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NIEUW in 2022:
Afgeleide Schade van Aandeelhouders
Dit is de schade die aandeelhouders lijden via het vermogen van de vennootschap: de
vennootschap waarin de aandeelhouders aandelen houden lijdt schade (directe schade), als
gevolg waarvan de aandelen minder waard worden (afgeleide schade). Onderzoekt onder
welke omstandigheden afgeleide schade voor rechtstreekse vergoeding aan de aandeelhouder
in aanmerking komt. Bespreekt de hoofdregel: afgeleide schade komt niet rechtstreeks voor
vergoeding in aanmerking. Hiervoor bestaan verschillende argumenten. Zo kan rechtstreekse
vergoeding onder meer leiden tot doorbreking van rangorde tussen aandeelhouders onderling,
tot doorbreking van rangorde tussen aandeelhouders en schuldeisers en tot inbreuk op
kapitaalbeschermingsregels. Daarnavolgt de uitzondering op deze hoofdregel: onder welke
omstandigheden komt afgeleide schade van aandeelhouders toch voor vergoeding in
aanmerking ? Er moet sprake zijn van schending van specifieke zorgvuldigheidsnorm jegens
aandeelhouder en er moeten bijkomende omstandigheden zijn (jurisprudentie). Bespreekt
(impliciete) vergoedbaarheid van afgeleide schade bij uittreding, uitstoting en uitkoop van een
of meer aandeelhouders. Maakt de belangenafweging inzichtelijk die ten grondslag ligt aan de
vraag of afgeleide schade van aandeelhouder voor vergoeding in aanmerking komt. Biedt
werkbaar toetsingskader, waarmee kan worden beoordeeld of in een geval van afgeleide
schade van een aandeelhouder de combinatie van omstandigheden van dat specifieke geval
een vergoeding voor de afgeleide schade aan de aandeelhouder rechtvaardigen.
E.Zwemstra (C- 9789088633140) januari 2022
112 pag. € 27,50
Afscheiding van Bestanddelen (Onderneming & Recht nr. ) - een studie naar Romeins,
Duits en Nederlands burgerlijk recht
Eerste uitvoerige studie naar de gevolgen van afscheiding en afscheidingsrechten (ius tollendi).
Onderzoek bevat weergave van goederenrechtelijk leerstuk van afscheiding van bestanddelen
naar Romeins, Duits en Nederlands recht en is een voortbrengsel van een leerstellige
rechtsvergelijking op historische grondslag. Brengt gevolgen van afscheiding grondig in kaart.
Maakt onderscheid tussen afscheiding in het algemeen en afscheiding op grond van een
afscheidingsrecht. Ook wordt stilgestaan bij het spiegelbeeld van afscheiding: de verbinding.
Voorafgaand aan de afscheiding vindt immers dikwijls een verbinding van zaken plaats.
Het proefschrift verschijnt in een tijd van toenemende belangstelling voor de gevolgen van
afscheiding, mede door de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken om
(bestand)delen van een zaak eenvoudig en zonder schade te verwijderen. Ook de opkomst van
de ‘circulaire economie’ met de ‘circulaire bouw’, draagt hieraan bij.
J.Lokin (K-9789013168778) juni 2022
500 pag. geb. € 89,50
de Agenda en het Agenderingsrecht bij Kapitaalvennootschappen (v.d.Heijden-176)
Vragen over machtsverhoudingen tussen bestuur en aandeelhouders komen in de kern veelal
neer op de vraag: wie kan wat op de agenda van de algemene vergadering plaatsen? Voor het
ondernemingsrecht is het essentieel te weten hoe rechten, plichten en bevoegdheden rondom
de agenda precies zijn verdeeld en nader verdeeld kunnen worden. Voorziet in deze behoefte
en bevat fundamentele analyse van de materie. Sluit aan bij de actuele ontwikkeling dat
sommige kapitaalverschaffers van beursvennootschappen meer betrokken wensen te geraken
bij de strategie die vennootschappen voeren op het gebied van ESG
E.Breukink (K-9789013168143) juni 2022
516 pag. geb. € 84,50
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2022

JAARLIJKSE UITGAVE

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en
effectenrecht zoals deze geldt op 01-02-2022. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van
toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
E.Vermeulen (A- 9789493199583) 26e dr. februari 2022
1720 pag. € 120,00
Asser Serie deel 2-III : OVERIGE RECHTSPERSONEN - vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschapen Europese rechtsvormen
Deze 11e druk is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en
literatuur. Vermeldenswaardig is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die het
verenigingen- en stichtingenrecht ingrijpend heeft gewijzigd. Naast de andere nieuwe
wetgeving, zoals die over het UBO-register en de tijdelijke Wet Covid-19 Justitie en Veiligheid,
zijn ook jurisprudentie en literatuur van de afgelopen jaren verwerkt. Ook recente
praktijkontwikkelingen komen aan bod, zoals moderne toepassingsvormen van de coöperatie.
G.Resen (K-9789013168129) 11e dr. medio juli 2022
824 pag. geb. € 165,00
Asser Serie deel 7-VII - MAATSCHAP, VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA en
COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
Bespreekt huidige wettelijke regeling die nog dateert uit 1838 en in feite sterk verouderd is.
Slechts incidenteel zijn nieuwe wettelijke wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd. De laatste
materiële wijzigingen hangen samen met de invoering van het Nieuw BW in 1992. Omdat de
wettelijke regeling zo gedateerd is, wordt een belangrijk deel van het recht inzake de
personenvennootschappen aangevuld en gevormd door rechtspraak en literatuur. Hoewel
personenvennootschappen veelal aan het midden- en kleinbedrijf gekoppeld worden, kiezen
ook grote en complexe organisaties regelmatig voor deze rechtsvorm. In de laatste jaren is
veel rechtspraak verschenen die de personenvennootschap andere inhoud heeft gegeven.
M.v.Olffen (K-9789013167238) 9e dr. begin april 2022
484 pag. geb. € 110,00
Bestuur van Rechtspersonen
Behandelt bestuurstaak in brede zin: plichten op het gebied van strategiebepaling,
administratie, vermogensbeheer, verantwoording, organisatie van vergaderingen en toezicht
op werknemers of concerndochters. Ook beperkingen van bestuursbevoegdheid komen aan
bod. Wanneer mag het bestuur opvolging van een instructie weigeren ? Welk
bestuurshandelen is aan goedkeuring onderworpen? Geactualiseerd en bijgewerkt voor de
WBTR 2021. De wijzigingen in verenigingen- en stichtingenrecht zijn verwerkt evenals
wettelijke bedenktijd voor het bestuur van beursvennootschappen van 2021. Spraakmakende
recente rechtspraak, zoals uitspraken van de Ondernemingskamer inzake Meavita,
Intergamma en DeSeizoenen komt aan de orde, evenals invloedrijke recente
cassatierechtspraak zoals de uitspraak van de Hoge Raad inzake Boskalis/Fugro.
K.de Roo (K-9789013166132) begin januari 2022
640 pag. € 70,00
Bestuurdersaansprakelijkheid - met terugwerkende kracht berekende pensioenpremies
leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid
Een belangwekkende uitspraak, waarin bestuurders worden veroordeeld tot betaling van het
volledige tekort in faillissement. Dit is bijzonder, omdat de bestuurders niet alleen opdraaien
voor onbetaald gebleven pensioenpremies, maar voor álle uitstaande schulden.
J.v.Nuland e.a. (Boels Zanders Adv.) februari 2022 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 2
De update bestuurdersaansprakelijkheid geeft een uitgebreide analyse van een aantal
uitspraken die afgelopen kwartaal door zowel de Hoge Raad als rechtbanken zijn gewezen over
de matigingsgronden van artikel 2:248 lid 2 BW.
V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) juli 2022 20 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2022 nr. 1
In het eerste kwartaal van 2022 zijn op www.rechtspraak.nl 40 uitspraken gepubliceerd waarin
de ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Het betrof 3 uitspraken
van de Hoge Raad, 2 conclusies van de advocaat-generaal bij de Hoge Raad, 10 uitspraken
van de gerechtshoven en 25 van rechtbanken.
V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) april 2022 25 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 4

In het vierde kwartaal van 2021 zijn op www.rechtspraak.nl 45 uitspraken gepubliceerd waarin
de ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Het betrof 2 uitspraken
HR, 2 conclusies van de AG bij HR, 20 uitspraken van gerechtshoven en 21 van rechtbanken
V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) januari 2022 24 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Contracting and Contract Law in the Age of Artificial Intelligence
Covers major common and civil law jurisdictions, including the EU, Italy, Germany, UK, US,
and China. Provides insights into the nature, scope, and implications of Artificial Intelligence
(AI), especially machine learning and natural language processing, in relation to contracting
practices and contract law. Analyses a range of topical issues, including how the use of AI in
contracting affects key principles of contract law (from formation to remedies), the implications
for autonomy, consent, and information asymmetries in contracting, and how AI is shaping
contracting practices and the laws relating to specific types of contracts and sectors.
M.Ebers e.a.(HART-9781509950683) begin juli 2022
328 pag. geb. ca. € 115,00
het Daderschap van de Rechtspersoon - een onderzoek naar het Drijfmestkader als
richtinggevend kader voor het daderschap van de rechtspersoon
Met het Drijfmestarrest uit 2003 heeft de Hoge Raad een richtinggevend, maar open kader
ontwikkeld voor vaststellen van daderschap van rechtspersoon. Aan hand van gedetailleerde
en gestructureerde analyse van driehonderd gepubliceerde uitspraken wordt onderzocht hoe in
de feitenrechtspraak invulling is gegeven aan het Drijfmestkader. Dat leidt tot concrete
handreikingen voor toepassing van bestaande vier Drijfmestomstandigheden, een vijfde
Drijfmestomstandigheid van vereenzelviging, een zesde Drijfmestomstandigheid van een
handelen of nalaten binnen de reikwijdte van datgene waartoe iemand was gerechtigd door de
rechtspersoon en tot een nieuw fundament voor het daderschap van de rechtspersoon.
A.Schaap (B-9789462126633) februari 2022
540 pag. € 72,00
Eindeloos Getob - Liber Amicorum Kid Schwarz (RUG/EUR nr. 125)
Schwartz was vaak zijn tijd vooruit: pleidooi voor aandelen zonder stemrecht en BV zonder
verplichte blokkeringsregeling. Veel publicaties blikken niet alleen terug op het werk van
Schwarz, maar slaan tevens een brug met recente ontwikkelingen in het ondernemingsrecht in
brede zin. Dit liber amicorum onderscheidt zich door diversiteit aan onderwerpen in het
ondernemingsrecht en aanpalende rechtsgebieden, zoals rechtseconomie, mediation en
arbitrage. Met zowel een terugblik in het vakgebied, als een sterke verbinding met de
actualiteit, waaronder duurzaamheid. Aan de orde komen thema’s als: beschouwingen over
aandelen en certificering, personenvennootschappen, bestuur en toezicht, aansprakelijkheid,
vennootschappelijk belang en purpose, alternatieve geschillenbeslechting.
M.Faure e.a. (K-9789013168334) mei 2022
640 pag. € 85,00
Female Representation at the Corporate Top (RUG nr. 126) - achieving gender equality
by overcoming barriers through governmental and organizational interventions
Analyzes how gender equality at the corporate top of companies in the Netherlands can be
achieved by analyzing existing barriers to women’s advancement to the corporate top and by
analyzing how these barriers can be overcome by means of governmental and organizational
interventions. Examines this by means of legal research and social sciences research.
R.v ‘t Foort-Diepeveen (K-9789013168532) medio augustus 2022 300 pag. € 79,50
Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation 2021-2022 (v.d.Heijden
Inst.nr.179)
JAARLIJKSE UITGAVE
In het vaste onderdeel Kronieken worden zoals gebruikelijk de ontwikkelingen per vakgebied
besproken op het vlak van enquêterecht, bestuurdersaansprakelijkheid, uitkoop-en
geschillenregeling, medezeggenschapsrecht en collectieve acties. De kronieken geven per
aandachtsgebied de geactualiseerde stand van zaken weer.
K.Spruitenburg (red.)(K-9789013169348) juli 2022
520 pag. geb. € 35,50
Grensoverschrijdend Herstructureren (Ars Notariatus 176) Notarieel Stud.Congres
Duidelijk is dat herstructureringen over de grens mogelijk zijn. EU Hof van Justitie beschouwt
dat als onderdeel van vrijheid van vestiging. Wat niet altijd duidelijk is, is de manier waarop
herstructurering precies vorm moet krijgen. Boek 2BW beperkt zich tot een regeling voor
grensoverschrijdende fusies. Voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen is pas eind
2019 een richtlijn verschenen. Die richtlijn moet uiterlijk op 31 januari 2023 in het

Nederlandse recht zijn geïmplementeerd. Tot dat moment kan deze haar schaduw
vooruitwerpen, want na implementatie zullen ook deze vormen van grensoverschrijdende
herstructurering met minder rechtsonzekerheid omgeven zijn dan nu het geval is.
H.Koster e.a. (K- 9789013166217) januari 2022
60 pag. € 27,50
VOORAANKONDIGING !
Handboek Enquêterecht (v.d.Heijden Inst.nr. 175)
Compleet actueel overzicht van wetgeving, jurisprudentie en literatuur van het enquêterecht,
in alle verschijningsvormen. Behandelt ook toekomstige wetgeving : voorontwerp van de Wet
aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure
(‘Wagevoe’), aanzet voor een wettelijke regeling voor een besloten vennootschap met
maatschappelijk doel (BVm). Een onmisbaar handboek voor de rechtspraktijk !
C.Bulten e.a (red.)(K-9789013167290) ca. 20 juni 2022 1800 pag. geb. € 190,75
Hoofdlijnen van de BV – Ars Aequi WEBPUBLICATIE
Navigeer snel en overzichtelijk door de hoofdlijnen van de BV. Je wordt op praktische wijze
geleid door al die onderdelen die voor het algemene begrip van de BV van belang zijn. Deze
webpublicatie helpt je om helder inzicht te krijgen in de contouren van de BV. Deze heldere
structuur kan het inzicht bieden in de hoofdlijnen van de BV dat op andere wijze niet doorbrak.
Let op dit is geen boek maar een digitale publicatie van Ars Aequi die alleen online is in te zien.
Je kunt deze publicatie na aanschaf niet downloaden of printen. Aankoop verleent je online
toegang tot de publicatie. Na aankoop heb je meteen toegang. februari 2022 € 17,50
IFRS® Standards—ANNOTATED issued 01-01-2022 (Annotated Red Book) - 3 vol. set
official printed edition of the authoritative pronouncements of the International Accounting Standards
Board as issued at 1 January 2022, with extensive cross-references and other annotations. New in this
edition: Revised version of the Constitution of the IFRS Foundation; Definition of Accounting Estimates—
Amendments to IAS 8; Disclosure of Accounting Policies—Amendments to IAS 1 and IFRS Practice
Statement 2; Covid-19-Related Rent Concessions beyond 30 June 2021—Amendment to IFRS 16; Deferred
Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction—Amendments to IAS 12 ; Initial
Application of IFRS 17 and IFRS 9—Comparative Information—Amendment to IFRS 17.
IFRS Foundation (9781914113413) april 2022
5760 pag. (3 vol.)
ca. € 205,00
de Kern van het Ondernemingsrecht
Beknopt helder en volledig overzicht van het ondernemingsrecht op inleidend niveau en sluit
aan bij de actuele ontwikkelingen. Meest gebruikte inleiding ondernemingsrecht.
M.Kroeze e.a. (K-9789013164336) 6e dr. medio januari 2021
312 pag. € 36,00
Ondernemingsrechtwetgeving 2022 – Statusupdate
Een overzicht van de stand van zaken van de belangrijkste Nederlandse en Europese
wetgevingsinitiatieven op ondernemingsrechtelijk gebied.
Nauta Dutilh , januari 2022 9 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Overnamecontracten in de VS - Hoe doen ze het in de VS? Vergelijkende studie ‘dealpoints’
In de wereld van de fusies en overnames (“M&A”) is sinds lange tijd een sterke invloed
merkbaar van de Angelsaksische overnamecultuur. Niet alleen de terminologie, maar de
gehele opzet van contracten, is geïnspireerd op de praktijk in deze landen.
T.Ensink (Ploum Advocaten) januari 2022 3 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Pre-Wired Transactiestructuren - de toelaatbaarheid van pre-wired transactiestructuren en
de bescherming van minderheidsaandeelhouders
Het komt steeds vaker voor dat een controlerend meerderheidsaandeelhouder de
minderheidsaandeelhouders via een uitgestippeld stappenplan de vennootschap wil uitstoten.
Daarbij wordt gebruikgemaakt van een fenomeen dat in toenemende mate voorkomt in de
Nederlandse transactiepraktijk: de pre-wired back-end structuur. Dit mechanisme wordt
toegelicht aan de hand van overname van Altice Europe N.V. door diens oprichter en
controlerend meerderheidsaandeelhouder Patrick Drahi. Onderzoekt hoe ervoor kan worden
gezorgd dat de route naar volledige zeggenschap over de doelvennootschap zodanig kan
worden vormgegeven dat belangen van de minderheidsaandeelhouders voldoende worden
beschermd, juridische gevechten kunnen worden vermeden en deal certainty voor de bieder

wordt vergroot. Analyseert achtergrond van de pre-wired back-end structuren, systematiek
hiervan alsmede positie van minderheidsaandeelhouders, waarbij ook elementen aan bod
komen van openbaar bod en wettelijke squeeze-out. Bespreekt welke gerechtvaardigde
belangen minderheidsaandeelhouders hebben, zodra een bieder – tevens controlerend
meerderheidsaandeelhouder – een pre-wired transactiestructuur implementeert. Put inspiratie
uit Amerikaanse rechtspraak en literatuur (waar deze transactiestructuren meer gemeengoed
zijn) en formuleert concrete voorwaarden waaraan pre-wired transactiestructuur moet voldoen
zodat belangen van minderheidsaandeelhouders voldoende worden gewaarborgd.
W.Peters (C-9789088633126) januari 2022
162 pag. € 35,00
de Quasi-Bestuurder in het Rechtspersonenrecht (v.d.Heijden Inst. nr.174)
Moet de hoge drempel voor aansprakelijkheid voor statutaire bestuurders ook gelden voor alle
soorten quasi-bestuurders ? Sluit aan op de in 2021 gewijzigde wetgeving in Nederland en
Curaçao. Verschaft actueel en compleet overzicht van wet- en regelgeving die op fenomeen
quasi-bestuurder van toepassing is. Bespreekt als enige de relatie van feitelijke bestuurders en
schaduwbestuurders met Nederlands rechtspersonenrecht en Nederlands Caribische
rechtspersonenrecht. Analyseert quasi-bestuurder vanuit verschillende perspectieven, met
aandacht voor gronden voor wettelijke gelijkstelling, reikwijdte van de interne gedragsnorm
voor bestuurders, rol van de zorgplicht en beginsel van collegiale verantwoordelijkheid.
K.Frielink (K-9789013166545) begin maart 2022
344 pag. geb.
€ 82,50
Rechtspersonen ed. 20122/2023 (Kluwer Pocket)
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel
effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving. Deze editie kent aantal
belangrijke wijzigingen en weerspiegelt stand van zaken per 01-08-2022. Nieuw o.m.:
Wetsvoorstel Implementatie richtlijn Digitale middelen en processen in het vennootschapsrecht
(Kamerstukken 36085, nr. 2) Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames.
C.Bulten e.a.(red.) (K-9789013167573) medio augustus 2022 1052 pag. € 52,00
Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7)
Centraal staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Belicht de
privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A
BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap)
tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin. Ook wordt stilgestaan bij
diverse bijzondere regelingen zoals Handelsregisterwet, Wet OR en de concernbegrippen.
Aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden essentiële onderwerpen
vergelijkend uiteengezet, als: oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht,
besluitvorming en vertegenwoordiging, zorgvuldig vermogensbeheer.
J.Brink-v.d.Meer e.a.(K-9789013166835) 6e dr. 8 september 2022 484 pag. geb. € 48,00
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht - editie 2021-2022
Artikelsgewijze commentaar op gehele ondernemingsrecht. Alle belangrijke thema's worden
toegelicht, van oproep voor algemene vergadering aandeelhouders tot aansprakelijkheid van
bestuurders: commentaar op Boek 2, 3, 7A en 10 BW, aanpalende wet- en regelgeving
Handelsnaamwet, Handelsregisterwet en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.
M.v.Ginneken e.a.(S-9789012407687) mei 2022
2644 pag. geb. € 300,00
Starten van een Zaak in Spanje - praktische, fiscale, juridische en sociale
verzekeringsaspecten bij het vestigen van een bedrijf in Spanje
Keuze eenmanszaak of vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of
dochteronderneming, aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor
zelfstandigen in Spanje, aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans
personeel, Spaanse arbeidscontracten, auto van de zaak, huur, koop of overname van
commercieel onroerend goed, starten in de horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans
vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername in Spanje, De Spaanse belastingen,
businessmodel, verdienmodel, financieel plan, fiscale voordelen start-ups en digitale nomaden.
P.Gillissen (GuideLines-9789492895318) 5e dr. eind mei 2022 280 pag.
€ 24,95
de Stille Maatschap - onbekend maar niet onbemind
De stille maatschap is als vennootschapsvorm ten onrechte in de praktijk wat ondergesneeuwd
geraakt. Haar mindere bekendheid volgt waarschijnlijk rechtstreeks uit haar grootste troef:
absolute discretie. De stille maatschap opereert via een werkend vennoot die optreedt in eigen

naam. Derden hebben geen idee dat zij handelen met een stille maatschap. Daarnaast zorgt
de stille maatschap ook voor de nodige bescherming voor de stille vennoten. Zij zijn beperkt
aansprakelijk. Toepassingen van de stille maatschap zijn door haar hoge flexibiliteit legio.
Vastgoedontwikkeling, successieplanning en vermogensbeheer zijn enkele voorbeelden. De
stille maatschap biedt volop vermogensbescherming. Stille vennoten kunnen bijkomend
voordeel genieten: zij kunnen belastingvrij winsten opstrijken die door de werkend vennoot
worden gerealiseerd. Het is wel opletten dat fiscale regels niet geschonden worden.
P.Willems (Ertsberg- 9789464369182) november 2021
192 pag. geb. € 24,95
Toepassing en Rechtskarakter van de Groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW
(v.d.Heijden Inst.nr. 171)
Behandelt rechtskarakter van de 403-verklaring en daaruit voortvloeiende rechten. Deze
vrijstelling vermindert administratieve lasten en biedt discretie. Door deze toename zoeken
schuldeisers naar verhaalsmogelijkheden en zullen zij vaker een beroep doen op de 403verklaring. Bevat praktische benadering van problemen rondom groepsvrijstelling. Dit is de
enige titel die meeste praktijkproblemen rondom groepsvrijstelling behandelt.
J.v.d.Kraan (K- 9789013162868) juni 2022
680 pag. geb. € 89,50
Van de BV en de NV
DE KLASSIEKER van VAN SCHILFGAARDE
Geldt al jaren als de definitieve introductie tot het vennootschaps- en ondernemingsrecht.
Hoe hangen vennootschap en onderneming samen ? Wat maakt een BV juridisch anders dan
een NV ? Hoe werkt een fusie ? Wat is de invloed van het Europese vennootschapsrecht op het
Nederlandse ? In deze nieuwe druk zijn veel onderwerpen geactualiseerd en is nieuwe
jurisprudentie verwerkt. Ook is al rekening gehouden met aanstaande wijzigingen als gevolg
van een huidig relevant wetsvoorstel. Noemt achter geldende bepalingen het nieuwe artikel
volgens het wetsvoorstel. Besteedt meer aandacht aan praktische toegepaste vraagstukken.
J.Wezeman e.a. (K-9789013163841) 18e dr. 20 juni 2022
504 pag. € 52,50
Van Personenvennootschappen
KLASSIEKER
In dit compacte handboek staat het ingewikkelde Personenvennootschapsrecht centraal. De
focus ligt op een verheldering van het positieve recht met bondige verwijzingen naar literatuur
en jurisprudentie. Sluit aan bij de ontwikkelingen in de rechtspraktijk met betrekking tot de
Ultimate Beneficial Owner (‘UBO’) en het huwelijksvermogensrecht in verband met
echtscheidingen en de man/vrouw-firma.
A.Mohr,V.Meijers (K-9789013156966) 9e dr. januari 2022
336 pag. € 35,00

-------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2021:
de Aansprakelijkheid op Grond van een 403-Verklaring (RUG nr. 122)
Deze dissertatie schetst een totaalbeeld van de 403-aansprakelijkheid van een
moedermaatschappij bezien vanuit de functie van deze aansprakelijkheid bij de compensatie
van crediteuren. Dit leidt tot een geïntegreerde uitleg van de verschillende onderwerpen met
betrekking tot de 403-aansprakelijkheid, en de onderlinge wisselwerking daartussen. Verschaft
aan de hand van de vier kernthema’s een samenhangend inzicht in de kwesties rondom de
403-aansprakelijkheid: reikwijdte van de aansprakelijkheid; civielrechtelijke duiding van een
vordering van een crediteur op grond van een 403-verklaring; intrekking van een 403verklaring en de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid; gevolgen van een fusie of
een splitsing van de moeder- of de groepsmaatschappij voor de 403-aansprakelijkheid.
E.Dooren (K-9789013162172) 4 maart 2021
540 pag. € 84,50
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2021 JAARLIJKSE UITGAVE
Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en
effectenrecht zoals deze geldt op 01-05-2021. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van
toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
E.Vermeulen (A- 9789493199309) 25e dr. juni 2021
1684 pag. € 99,50
Asser Serie deel 2-I - DE RECHTSPERSOON
Behandelt de actuele stand van zaken omtrent o.a. rechtspersoonlijkheid, concernbegrippen,
handelsregister, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, splitsing,
jaarrekening en medezeggenschap. In combinatie met de andere Asser-delen uit de reeks 2

Rechtspersonenrecht vormt de publicatie een overzicht van het gehele vakgebied. De NV en
BV komen, met het enquêterecht, aan de orde in deel 2-IIa (2019), deel 2-IIb (2019) en het
nog te verschijnen deel 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij,
stichting, SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III (2017). Nieuwe wetgeving betreft o.a.
nieuwe procedure voor administratieve ontbinding, wijziging en aanpassing van Europese
richtlijnen over omzetting, fusie en splitsing en jaarrekeningen, evenals wijzigingen in de
Handelsregisterwet en de Wet op de ondernemingsraden. Ook zijn sinds de vorige druk een
groot aantal relevante uitspraken gedaan door het HvJEU, de HR en de ondernemingskamer.
M.Kroeze e.a.(K-9789013158465) 10e dr. mei 2021
1232 pag. geb. € 239,00
Beleidsbepaling en Aansprakelijkheid - een drieluik over de feitelijke beheersing van
vennootschappen (v.d.Heijden Inst. nr. 170)
Samenspel tussen aansprakelijkheid en beleidsbepaling is lange tijd een onderbelicht thema
geweest in de juridische literatuur, met name voor wat betreft feitelijk beleidsbepalers en
leidinggevenden. Onderzoekt vanuit drie perspectieven onderzoekt in hoeverre bestuursmacht
kan worden verworven zonder formele benoeming en op welke wijze(n) dat leidt tot
aansprakelijkheid. Behandelt allereerst aansprakelijkheid op grond van wettelijke bepalingen
die voorzien in gelijkstelling van feitelijk bestuurders met formele bestuurders. Welke
knelpunten doen zich in de betreffende regelingen voor? Doorbraak van aansprakelijkheid
vormt het tweede perspectief. Binnen dit kader wordt een lans gebroken voor het leerstuk van
vereenzelviging. Gaat in op aansprakelijkheid in concernverhoudingen die is gebaseerd op een
schending van zorgplichten.Tenslotte wordt de huidige en (mogelijk) toekomstige
aansprakelijkheid van commanditaire vennoten tegen het licht gehouden en bezien in welke
mate de commandiet aan het bestuur van de vennootschap kan deelnemen.
J.v.Nuland (K-9789013162301) begin maart 2021
468 pag. geb. € 84,50
HÉT HANDBOEK !
Bestuurdersaansprakelijkheid (Recht & Praktijk - Ondernemingsrecht. nr.2)
Bestuurders zijn tegenwoordig geneigd om, voorafgaand aan het aanvaarden van hun functie,
eerst te eisen dat de rechtspersoon hen vrijwaart voor de kosten van juridische procedures en
eventueel te betalen schadevergoedingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid. Ook eisen zij
dat de rechtspersoon een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor hen afsluit om hen
enigszins in te dekken tegen de gevaren die het ondernemerschap met zich brengt. Toch geldt
nog steeds de regel dat bestuurders slechts bij uitzondering persoonlijk aansprakelijk zijn.
Er b.v. een ernstig persoonlijk verwijt kunnen worden gemaakt met betrekking tot hun bestuur
of er moet zeer duidelijk sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. De rechtvaardiging voor deze
extra zware eis schuilt in het feit dat besturen het nemen van risico’s en vooruitzien impliceert,
Dit handboek geeft aan de hand van actuele rechtspraak en literatuur gedegen inzicht in het
samenspel van regels – niet alleen betreffende civiel recht, maar ook fiscaal en strafrechtelijk.
H.de Groot(K-9789013160970) 6e dr. mei 2021
416 pag. geb. € 82,50
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 3
In de kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid treft u een viertal uitspraken aan van
gerechtshoven, een bespreking van een arrest van de Hoge Raad en één van een rechtbank.
T.Munnik,A.Meerkerk (Ploum Adv.) oktober 202 23 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 2
In deze kwartaalupdate treft u een viertal uitspraken aan van gerechtshoven en een
bespreking van een conclusie bij het parket van de Hoge Raad. De uitspraken van de
gerechtshoven zijn gelijkelijk verdeeld over de aansprakelijkheid op basis van artikel 2:248 BW
(kennelijk onbehoorlijk bestuur) en aansprakelijkheid van bestuurders gebaseerd op artikel
6:162 BW (onrechtmatige daad). Bij het parket van de Hoge Raad ligt de vraag voor of een
door de curator met een bestuurder ter beëindiging van een geschil gesloten
vaststellingsovereenkomst in de weg staat aan een latere aansprakelijkstelling door de
Ontvanger. Buitengewoon relevant voor die gevallen waarin claims van curatoren jegens
bestuurders buitengerechtelijk worden geregeld.
V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) juli 2021 18 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2021 nr. 1
In deze kwartaalupdates wordt ingegaan op een uitspraak waarin bestuurder aansprakelijk
wordt gehouden door curator vanwege schending deponeringsplicht, maar waarin deze

bestuurder zelf de curator zowel q.q. als pro se aansprakelijk stelt voor de verkoop van
verpande bedrijfsvoorraad; een zaak rond een leverancier die bestuurder op grond van
schending van de Beklamel-norm aanspreekt wegens frustreren van eigendomsvoorbehoud;
(voormalig) bestuurder die medebestuurders aansprakelijk houdt voor door hem geleden
schade, en drietal uitspraken over (beweerdelijke) aansprakelijkheid van een accountant.
V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) april 2021 17 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 4
Bespreekt onder andere een tweetal uitspraken over het ontzenuwen van het
bewijsvermoeden van artikel 2:248 BW bij schending van de deponeringsplicht en/of
administratieplicht. Daarnaast een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden met
een heldere uiteenzetting wanneer er wel (en wanneer er niet) sprake is van een onbelangrijk
verzuim bij schending van de deponeringsplicht. Totaal 42 uitspraken gepubliceerd waarin de
ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid.Het betrof 3 uitspraken van
de Hoge Raad, 1 conclusie van de advocaat-generaalbij de Hoge Raad, 18 uitspraken van de
gerechtshoven en 20 van rechtbanken.
V.Terlouw e.a. (Ploum Adv.) januari 2021 16 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuursbesluiten (RUG nr. 123)
Wanneer is een beslissing van een orgaan ook daadwerkelijk een besluit? Gaat er van een
bepaald besluit direct een externe werking uit? In hoeverre zijn deze discussiepunten eigenlijk
relevant wanneer een bestuurder de rechtspersoon mag vertegenwoordigen en aan een derde
kan binden? En wat is, bij dit alles, de rol van de redelijkheid en billijkheid die de verhoudingen
binnen de rechtspersoon beheersen? Bevat 19 actuele bijdragen over dit onderwerp.
J.de Jongh e.a. (K-9789013163117) maart 2021
304 pag. € 84,50
Comparative Corporate Governance
Provides a state-of-the-art perspective on how corporate governance differs between countries
around the world. Covers highly topical issues including corporate purpose, corporate social
responsibility and shareholder activism. Through coverage of key jurisdictions in Asia, Europe
and the Americas, this research handbook reveals differences and similarities between legal
traditions that have shaped different countries’ laws, and the extent to which these laws have
become more similar over the past decades. Takes broad perspective throughout comparative
corporate governance, considering the rights and duties of shareholders, including controlling
and minority shareholders, directors and the relationship between their powers, methods and
goals of comparative corporate governance research, enforcement of corporate governance.
A.Afsharipour,M.Getner(ed.)(E.Elgar- 9781788975322) juni 2021 544 pag. geb. ca. € 295,00
Easy Reference Overview WBTR
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) treedt per 1 juli 2021 in werking en is
van toepassing op alle verenigingen en stichtingen. De nieuwe wet stelt regels die het
bestuurlijke proces van stichtingen en verenigingen dient te professionaliseren. Welke zijn de
belangrijkste gevolgen voor bestuurders ?
M.Kolsters,R.Blaauwendraad(Loyens Loeff)december 2020 11 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
EU Equity Pre- and Post-Trade Transparency Regulation: from ISD to MiFID II
(Law of Business & Finance nr. 21)
De enige juridische publicatie die een volledig overzicht geeft van de historische ontwikkeling
van de Europese regelgeving voor transparantie voor en na de handel in eigenvermogensinstrumenten (ISD tm MiFID II). Vanwege marktfragmentatie op Europese eigenvermogensmarkten speelt transparantie een sleutelrol om overzicht te krijgen van alle marktactiviteiten.
De Europese Commissie en ESMA bestuderen op dit moment verschillende scenario’s om deze
transparantie te vergroten, onder meer met voorstellen voor het aanscherpen van de regels
voor Consolidated Tape Providers en dataprijzen.
J.Gulyás (K-9789013164374) begin juli 2021
1068 pag. € 105,00
European Corporate Law - Article-by-Article Commentary
The purpose of the European directives on corporate law is to enable businesses to be set up
anywhere in the EU, to provide protection for shareholders and other parties with a particular
interest in companies, to make business more efficient and competitive, and to encourage
businesses based in different EU countries to co-operate with each other. Provides expert
analysis of all legal issues concerning setting up and other issues covered by EU corporate law.

P.Kindler,J.Lieder (BECK-9783406708718) september 2021

1055 pag. geb.

ca. € 295,00

Financiering en Verpanding bij de vof - financierbaarheid van de vennootschap onder firma
onder het Ambtelijk Voorontwerp Modernisering van de personenvennootschappen
Nederland kent ongeveer 183.000 vennootschappen onder firma’s (vof’s), nagenoeg allemaal
bedrijven die behoren tot het midden- en kleinbedrijf. Deze vof’s hebben al jaren moeite met
het aantrekken van bancair krediet. Een belangrijk onderdeel van het Voorontwerp is het
verbeteren van de financierbaarheid van de personenvennootschappen. Beschrijft enkele
algemene aspecten van de vof die van invloed zijn op de financierbaarheid, zoals bestuur,
goederengemeenschap, beschikkingsbevoegdheid, toetreding, uittreding, opvolging en
ontbinding. Bespreekt het Voorontwerp en zijn mogelijke uitwerking op de financierbaarheid
van de vof. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de verpandingsmogelijkheden, zowel op
het eigen vermogen als een derdenpandrecht, onder de huidige wet en het Voorontwerp.
D.Idu (C-09789088642877) januari 2021
110 pag.
€ 27,50
Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation 2020-2021 (v.d.H.Inst. 172)
Bundeling actuele thema’s. Volledige inhoudsopgave op aanvraag beschikbaar.
J.v.Bekkume.a.(red.) (K-9789013165166)
september 2021
384 pag. geb. € 35,50
Geschriften v.Vereniging Corporate Litigation 2019-2020 (v.d.Heijden Inst.nr. 165)
Behandelt hot issues, nieuwe trends en bezonken opvattingen in ondernemingsprocesrecht.
Aan bod komt o.a. Caraïbisch Enquêterecht, procedures tot handhaving structuurregeling,
onevenredig stemrecht bij beursvennootschappen (besproken in het licht van het recht van
Delaware).Ook is er een analyse van de jurisprudentie over vaststelling van de uitkoopprijs.
Y.Borrius,J.v.Bekkum e.a. (K-9789013159653) begin januari 2021 416 pag. geb. € 35,50
Grensoverschrijdend Herstructureren (Ars Notariatus nr. 176)
Dit is een onderwerp waarmee het gespecialiseerde notariaat zich regelmatig bezighoudt. Dat
herstructureringen over de grens mogelijk zijn, is inmiddels wel duidelijk. Het EU Hof van
Justitie beschouwt dat als een onderdeel van de vrijheid van vestiging. Wat echter niet altijd
duidelijk is, is de manier waarop zo’n herstructurering precies vorm moet krijgen. Boek
2BW beperkt zich in dit verband tot een regeling voor grensoverschrijdende fusies. Voor
grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen is echter pas eind 2019 een richtlijn
verschenen. Die richtlijn moet uiterlijk op 31 januari 2023 in het Nederlandse recht zijn
geïmplementeerd. Tot dat moment kan zij vast haar schaduw vooruitwerpen, want na
implementatie zullen ook deze vormen van grensoverschrijdende herstructurering met minder
rechtsonzekerheid omgeven zijn dan nu het geval is. Deze en andere ontwikkelingen roepen
tal van vragen op. Geeft hier uitgebreid antwoord op deze vragen.
H.Koster e.a. (K-9789013166117) december 2021
60 pag. €27,50
Handboek Ondernemingsrecht 2021-2022 - Dé leidraad voor uw notariële praktijk
Behandelt uiterst uitvoerig de meest voorkomende processen in de praktijk van het
ondernemingsrecht. Aan bod komen oprichtingen van rechtspersonen (o.a. BV/NV, vereniging,
stichting) en personenvennootschappen, aandelenoverdrachten, fusies, splitsingen,
omzettingen, overnames, statutenwijzigingen, ontbinding en vereffening. Maar ook bijzondere
onderwerpen krijgen aandacht, zoals aansprakelijkheid, jaarrekeningenrecht,
samenwerkingsvormen, medezeggenschapsregelingen en het mededingingsrecht.
W.Burgerhart e.a.(Walburg-9789462496774)9e dr. november 2021 1638 pag.geb. € 599,00
IFRS® Standards—Required 1 January 2021 (Blue Book) - 3 volume set
Contains the IFRS® Standards, including IAS® Standards, IFRIC® Interpretations and SIC®
Interpretations, as approved for issue up to 31 December 2020 and required to be applied on
1 January 2021. New in this edition: revised version of the Constitution and Due Process
Handbook of the IFRS Foundation; Annual Improvements to IFRS Standards 2018–2020—
amendments to IFRS 16 Leases; Covid-19-Related Rent Concessions—amendment to IFRS 16;
Extension of the Temporary Exemption from Applying IFRS 9—amendments to IFRS 4 Insurance Contracts; and Interest Rate Benchmark Reform—Phase 2—amendments to IFRS 4,
IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, IFRS 9 Financial Instruments, IFRS 16 and IAS 39
Financial Instruments: Recognition and Measurement. This edition does not contain Standards
or changes to Standards with an effective date after 1 January 2021. Set of three volumes:
Part A (Required Standards and the Conceptual Framework for Financial Reporting)

Part B (Accompanying Guidance and IFRS Practice Statements) and
Part C (Bases for Conclusions) sold together as one set.
IFRS Foundation (9781911629825) februari 2021 ca. 4500 pag (3 vol.)

ca. € 155,00

Inleiding Personenvennootschappen
Studieboek met handzaam overzicht behandelt het recht inzake de personenvennootschappen,
te weten de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
J.Hamers,L.v.Vliet(B-9789462909168) 6e dr. augustus 2021
256 pag. € 42,50
Jaarboek Corporate Governance –editie 2021-2022
In deze editie komen onder meer aan bod: ontwikkelingen in EU-regelgeving ten aanzien van
sustainable corporate governance en langetermijnwaardecreatie; nieuwe Wet Bestuur en
toezicht rechtspersonen; hoe te sturen op ethisch gedrag en onethisch gedrag te herkennen ?;
rol van de ondernemingsraad en de rol van de commissaris beschreven vanuit de praktijk.
M.Lückerath-Rovers e.a. (K-9789013165715) november 2021
252 pag. € 49,50
Kijkend over het IJ - bundel aangeboden aan mr. G.C. Makkink
Per 01-09-2021 heeft Gijs Makkink afscheid genomen van de Ondernemingskamer en het
gerechtshof Amsterdam en is hij raadsheer in de Hoge Raad geworden. Van de vele uitspraken
die de Ondernemingskamer heeft een aantal aandacht gekregen in de media en in de vakpers.
Van deze meer ‘spraakmakende’ zaken is ter gelegenheid van zijn afscheid – aan de hand van
persberichten, krantenartikelen en annotaties – een selectie opgenomen in deze bundel.
B.Blok e.a.(A-9789493199477) oktober 2021
212 pag. € 39,50
Multinational Enterprises and the Law
The only comprehensive, contemporary, and interdisciplinary account of the techniques used
to regulate multinational enterprises (MNEs) at the national, regional, and multilateral levels.
Considers the effects of corporate self-regulation, and the impact of civil society and
community groups upon the development of the legal order in this area, in this thoroughly
revised third edition, First deals with the conceptual basis for MNE regulation. Explains the
growth of MNEs, their business and legal forms, and relationship between them and effects of
a globalized economy and society, now increasingly challenged by recently revived nationalist
economic policies, upon the evolution of regulatory agendas in the field. In addition, the limits
of national and regional jurisdiction over MNE activities are considered. Part II covers the main
areas of economic regulation, including controls over, and the liberalization of, entry and
establishment, tax, company and competition law and the impact of intellectual property rights
on technology diffusion and transfer. A specialized chapter on the regulation of multinational
banks in the wake of the global financial crisis is new to this edition. Part III introduces the
social dimension of MNE regulation covering labour rights, human rights, and environmental
issues. Part IV deals with the contribution of international investment law to MNE regulation
and to the control of investment risks, covering the main provisions found in international
investment agreements, their interpretation by international tribunals, the process of investorstate arbitration, and how concerns over these developments are leading to reform proposals.
P.Muchlinski (OUP- 9780198824145) 3e dr. februari 2021 912 pag. pap. ca. € 68,00
Nederlands Caribisch Personenvennootschapsrecht - Personenvennootschappen naar het
recht van Aruba, Curaçao en Sint Maarten
De aanleiding voor het deze uitgave is inwerkingtreding van de dertiende titel van Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek van Aruba (Personenvennootschap). In Curaçao en Sint Maarten geldt
sinds enkele jaren een personenvennootschapsrecht dat, evenals het in Aruba ingevoerde
personenvennootschapsrecht, is gebaseerd op het Nederlandse wetsvoorstel dat in 2011 werd
ingetrokken, het Ontwerp Maeijer. Het nieuwe Arubaanse personenvennootschapsrecht wordt
beschreven en toegelicht en afwijkingen van het recht van Curaçao en Sint Maarten.
J.Hamers (B-9789462909779) 2e dr. oktober 2021
224 pag. € 39,00
het Nederlandse Personenvennootschapsrecht
NIEUWE PRAKTIJKUITGAVE !!!
Beoogt op een wijze die op de rechtspraktijk is toegesneden, inzicht te geven in de huidige
stand van het personenvennootschapsrecht. Aparte hoofdstukken zijn gewijd aan het
internationale privaatrecht dat op de personenvennootschap van toepassing is en aan de
processuele aspecten. Bovendien wordt aandacht besteed aan de UBO-regelgeving die
betrekking heeft op de personenvennootschap. Beschrijft het positieve recht uitvoerig, waarbij

ook wordt ingegaan op de verschillende opvattingen over diverse nog niet beantwoorde
rechtsvragen. Bevat veel verwijzingen naar relevante jurisprudentie en literatuur.
A.Tervoort (K-9789013164633) 9 november 2021
364 pag. geb. € 69,00
Ondernemingsrecht - een praktische handleiding
BELGISCH RECHT
Diverse rechtsvormen (NV/BV, vereniging, stichting, coöperatie en personenvennootschappen
- maatschap, VOF en CV) worden besproken. Gaat dieper in op aandelen en kapitaal, bestuur,
uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, raad van commissarissen en algemene
vergadering van aandeelhouders. Daarnaast wordt ook gekeken naar corporate governance,
structuurregime, geschillenregeling, recht van enquête, herstructurering en sanering van
vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en de financiële
verslaggeving en wijzigingen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 2021.
R.v.d.Kuijp (M- 9789046611111)2e dr. augustus 2021
281 pag. € 61,00
Ondernemingsrecht - een praktische handleiding
Diverse rechtsvormen (NV/BV, vereniging, stichting, coöperatie, personenvennootschappen
(maatschap, VOF en CV) worden besproken, alsmede aandachtspunten die bij de oprichting
een rol spelen. Gaat dieper in op aandelen en kapitaal, bestuur, uitvoerende en niet
uitvoerende bestuurders, raad van commissarissen en algemene vergadering aandeelhouders.
Daarnaast wordt ook gekeken naar specifieke onderwerpen als corporate governance,
structuurregime, geschillenregeling, recht van enquête, herstructurering en sanering van
vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en financiële
verslaggeving. Bespreekt wijzigingen Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 2021.
R.v.d.Kuip (M-9789046611111) 2e dr. september 2021
281 pag. € 65,00
Ondernemingsrecht. Brexit vanuit een Nederlands Perspectief
In het algemeen zijn de gevolgen van de Brexit op het gebied van het ondernemingsrecht
beperkt. Wel zijn er gevolgen voor de mogelijkheid om eenvoudig te herstructureren en zijn er
gevolgen voor financiële verslaglegging van Nederlandse rechtspersonen. Beknopt overzicht.
R.Rieter (Bird&Bird) januari 2021 4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Ondernemingsrechtjuristen van de Toekomst
Bundeling van artikelen van recent afgestudeerde juristen 9EUR & UM) op het gebied van het
ondernemingsrecht met bijdragen die het hart van het ondernemingsrecht raken zoals het
verschil tussen de NV en BV, naamloze en de besloten vennootschap, tegenstrijdig belang,
bestuurdersaansprakelijkheid in arbitrage en bescherming van de door de Ondernemingskamer
benoemde functionaris. Voorts wordt het snijvlak tussen het ondernemingsrecht en andere
rechtsgebieden en nieuwe ontwikkelingen opgezocht. De bijdrage over autonome robots en
blockchain vormt een mooi voorbeeld van het aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen die het
ondernemingsrecht ongetwijfeld zullen gaan beïnvloeden. De twee bijdragen over de WHOA
enerzijds en bestuurdersaansprakelijkheid en arbitrage anderzijds vormen voorbeeld van
onderwerpen waarbij het grensvlak tussen ondernemingsrecht en andere rechtsgebieden zoals
insolventierecht wordt opgezocht. Bevat tot slot bijdragen met Europeesrechtelijke oriëntering:
grensoverschrijdende omzetting, splitsing, erkenning van groepsbelang op Europees niveau.
Th.Hanssen e.a.(red.) (P- 9789462512542) april 2021
206 pag. € 24,50
the Rationale of Publicity in the Law of Corporeal Movables and Claims - Meeting the
Requirement of Publicity by Registration ?
Focuses on the traditional aspects of publicity, possession and notification with respect to
corporeal movables and claims, and includes a comparative study of English law, German law
and Dutch law. The principle of publicity on the basis of possession and notification is no longer
tenable. Instead it is more desirable to introduce registration, traditionally a method of
publicity for immovable property, in the law of corporeal movables and claims. Argues, in three
case studies, that a system should incorporate secured transactions and trust, and an
independent central register should be established as is the case for other jurisdictions.
Jing Zhang (B-9789462362109) juni 2021
588 pag.
€ 88,00
Rechtspersonen ed. 20121/2022 (Kluwer Pocket)
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van
het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving. Deze editie kent aantal
belangrijke wijzingen en weerspiegelt de stand van zaken per 1 augustus 2021.
C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013164930) 19 augustus 2021 1036 pag. € 49,00

Reflecteren voor Commissarissen en Toezichthouders - praktische handreiking voor een
goed gesprek
Toezicht houden is een vak, waarbij het vermogen om als commissaris of toezichthouder naar
je eigen rol te kijken en te reflecteren, cruciaal is. De kwaliteit van het toezicht is sterk
afhankelijk van de kwaliteit van het gesprek en de interactie binnen de top van organisaties.
Biedt handreiking om binnen teams van commissarissen en toezichthouders (RvC’s en RvT’s)
in gesprek te gaan over de kwaliteit van de interactie. Geeft inzicht in de dynamiek binnen
deze teams en bevat werkvormen en andere praktische handvatten om de (zelf)reflectie beter
te organiseren, waaronder een handleiding inclusief vragenlijst voor zelfevaluatie. De rol van
de voorzitter komt aan bod, evenals die van een externe begeleider of coach.
Y.Burger,C.v.d.Weerdt-Norder (B-9789024439065) februari 2021
94 pag. € 29,50
Regulering van SPACs - de noodzaak van verdere regulering op het gebied van de
informatievoorziening bij SPACs
Een special purpose acquisition company (SPAC) is een publieke vennootschap die speciaal
wordt opgericht met het doel kapitaal op te halen en vervolgens een combinatie met een
private vennootschap aan te gaan. Er gaan steeds meer SPACs naar de beurs en daarbij
worden steeds grotere bedragen opgehaald. Ook het aantal SPAC initial public offerings stijgt
sterk ten opzichte van ‘normale’ IPOs: SPACs zijn een ware hype – ook in Nederland spelen
SPACs een steeds prominentere rol in het financiële landschap. Dat SPACs kunnen worden
gebruikt om een beursnotering te verkrijgen zonder het normale IPO-proces te doorlopen, doet
de vraag rijzen of daarmee niet de regulering – ter bescherming van beleggers – kan worden
ontdoken. Zo wordt mogelijk de Prospectusverordening terzijde geschoven. Onderzocht wordt
of verdere regulering van SPACs noodzakelijk is in het licht van de informatieasymmetrie
tussen de uitgevende instelling en het beleggend publiek. Behandelt wat een reverse listing is
en hoe die zich verhoudt tot de IPO, wat een SPAC is en hoe deze gebruikelijk wordt
vormgegeven, hoe de informatievoorziening door SPACs momenteel in Nederland is
gereguleerd en of daarmee voldoende informatie aan beleggers beschikbaar wordt gesteld.
K.Brackel (C- 9789088633027) september 2021
146 pag. € 30,00
de Reikwijdte van de Eigenvoorwetenschap-Exceptie
De Verordening Marktmisbruik (2016) moet de goede werking van de Europese financiële
markten bevorderen en het vertrouwen van het publiek in deze markten verzekeren.
Marktmisbruik moet worden voorkomen, onder andere door handel met voorwetenschap te
bestrijden: gebruik van concrete informatie die betrekking heeft op één of meer uitgevende
instellingen of op één of meer financiële instrumenten die, indien zij openbaar wordt gemaakt,
significante invloed op de koers kan hebben. De uitgevende instelling moet voorwetenschap
die rechtstreeks op haar van toepassing is zo snel mogelijk openbaar maken. Waar de
openbaarmakingsplicht ervoor zorgt dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie,
voorkomt het transactieverbod dat partijen alsnog proberen misbruik te maken van een
informatievoorsprong. Op het transactieverbod bestaan echter uitzonderingen, zoals legitieme
gedragingen. Eén van deze legitieme gedragingen is gebruik van eigen voorwetenschap:
iedereen die ter uitvoering van een transactie gebruik maakt van zijn eigen kennis van het feit
dat hij heeft besloten een transactie te verrichten, maakt op zichzelf geen gebruik van
voorwetenschap. Dat is de eigenvoorwetenschap-exceptie. Centraal staat de vraag wat de
reikwijdte is van de eigenvoorwetenschap-exceptie. Bespreekt geschiedenis en totstandkoming
van deze exceptie en diverse situaties waarin eigen voorwetenschap van belang kan zijn.
Daarbij wordt ingegaan op openbaarmakingsplicht en openbaar bod en wordt onderzocht of
Amerikaan recht inspiratie biedt ter verduidelijking van de exceptie.
G.Unval(C-9789088632914) maart 2021
110 pag. € 27,50
Schadeverhaal voor Optiebeleggers - de vergoeding van koersgerelateerde schade na
misleiding door beursvennootschappen
Misleiding door beursvennootschappen kan op verschillende fronten spelen. Zo kan er sprake
zijn van een misleidende prospectus waardoor aandeelhouders op de primaire markt worden
misleid. Op de secundaire markt zal de misleiding veelal bestaan uit een schending van de
doorlopende informatieplicht van beursvennootschappen om informatie die als voorwetenschap
kwalificeert met het beleggend publiek te delen. Ook kan er sprake zijn van een misleidende
jaarrekening of een schending van het marktmanipulatieverbod. Indien openbaarmaking van
deze informatie niet of onjuist geschiedt, kan dit een grond vormen om een uitgevende
instelling en/of haar bestuurders en commissarissen aansprakelijk te stellen voor de door de

onjuiste of ontbrekende mededeling veroorzaakte schade. Naast aandeelhouders lijden
potentieel ook beleggers in aandelenopties schade bij misleiding door (het bestuur van) een
beursvennootschap. Heldere, niet eerder uitgevoerde, analyse van de hordes die
optiebeleggers moeten nemen om hun door de misleiding veroorzaakte koersgerelateerde
schade vergoed te krijgen. Daarbij wordt ingegaan op de aansprakelijkheidsvereisten
onrechtmatigheid, relativiteit, causaal verband en schade. Naast de verschillende
aansprakelijkheidsvereisten worden werking van opties en optiemarkt uiteengezet en
besproken in hoeverre een optiebelegger een zelfstandige claim heeft ten opzichte van (het
bestuur van) de beursvennootschap met het oog op het leerstuk van afgeleide schade.
Dit boek is bekroond met de Blenheim scriptieprijs voor vennootschapsrecht 2020.
H.Haksteeg (C-9789088632884) februari 2021
96 pag. € 25,00
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht – editie 2020-2021
Belicht alle belangrijke thema’s, van oproep voor algemene vergadering van aandeelhouders
tot aansprakelijkheid van bestuurders. Bevat commentaren op: BW, Boek 2, 3, 7A en 10,
aanpalende wet- en regelgeving zoals Handelsnaamwet, Handelsregisterwet 2007 en Rijkswet
vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen met bijbehorende jurisprudentie en verhouding
tot andere artikelen. Alle commentaren zijn artikelsgewijs geordend op thema.
M.v.Ginneken e.a. (red.) (9789012406895) maart 2021
2508 pag. geb. € 290,00
Theo Raaijmakers Geannoteerd - verspreide geschriften van Prof. Mr M.J.G.C. Raaijmakers,
ieder voorzien van een reflectie van de hand van een van zijn academische verwanten
Zijn geschriften getuigen van een diepgaande kennis en doorwrochte, vaak vernieuwende visie
op deze rechtsgebieden en hun onderlinge samenhang, waarin ook zijn brede ervaring binnen
het internationale bedrijfsleven sterk tot uitdrukking komt. Onlangs heeft hij Theo zijn laatste
annotatie in Ars Aequi geschreven. Ter gelegenheid daarvan is een aantal eerder verschenen
bijdragen van Theo Raaijmakers opgenomen, steeds voorzien van een korte reflectie van de
hand van één van zijn promoti, naaste collegae of andere met hem verbonden vakgenoten.
G.Raaijmakerse.a. (A- 9789493199224) oktober 2021
660 pag. € 89,50
Toerekening van Kennis aan Concernvennootschappen
In hoeverre kan kennis van de ene vennootschap worden toegerekend aan de andere
vennootschap, als ze deel uitmaken van hetzelfde concern? Beschrijft allereerst wat precies
dient te worden verstaan onder een ‘concern’: zaken als groepsbegrip, economische eenheid,
organisatorische verbondenheid, deelneming en centrale leiding zijn daarbij van belang, maar
ook de vorming van een concern is van betekenis voor de uiteindelijke toerekening van kennis.
Gaat dieper in op wat interne en externe kennis is. Beschouwt de organisatieplicht – die geldt
voor de moedermaatschappij én haar dochters – als overkoepelende maatstaf voor de
toerekening van kennis. De beoordeling of aan deze plicht is voldaan, hangt voornamelijk af
van de interne concernverhoudingen. De moedervennootschap dient als sterke leidinggevende
zorg te dragen voor de informatiestromen en de adequate inrichting van informatiesystemen.
Deze organisatieplicht geldt niet alleen voor de moeder, maar ook voor de dochters: binnen
een behoorlijk werkend concern mag worden verwacht dat ook de zustervennootschappen
onderling verantwoordelijkheid dragen voor een adequate informatie-uitwisseling.
C.Posthouwer (C-9789088632891) februari 2021
106 pag. € 25,00
UBO–Register
Welke verplichtingen gelden voor stichtingen vanaf 27 september 2021 voor het UBO-register?
O.Hennis (AMS Advocaten) 2 september 2021 1 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Uitspraken Ondernemingsrecht – met NJ annotaties – editie 2021
Geactualiseerde selectie van belangrijkste uitspraken HR en Hof van Justitie EU. Bevat naast
chronologisch register ook artikelenregister met verwijzing naar de vindplaatsen in de NJ (of
RvdW) en JOR. Uitgebreid met 20 arresten, o.a. uitspraken bestuurdersaansprakelijkheid
(TMF, Geocopter en Source Food), en over: vertegenwoordiging en toerekening wetenschap
(X./Unisphere Holdings, Mandir en Treston/HDI), bevoegdheden algemene vergadering
(Boskalis/Fugro), diverse ontbindingskwesties (Rambaldo/Rabobank, X.Y./Rabobank),
enquêterecht (Leaderland, SNS Reaal) en jaarrekeningenrecht (SNS/CRI).
J.Wezeman,I.Wuisman (red.) (K-9789013152982) augustus 2021
2496 pag. € 44,00
Van Vereniging & Stichting, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij

In de 8e druk van deze KLASSIEKER zijn nieuwste ontwikkelingen betreffende wetgeving
grondig verwerkt, waaronder nieuwe regels betreffende bestuur en toezicht voor vereniging,
stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Ook alle relevante en actuele
jurisprudentie en literatuur zijn weer in verwerkt. Daarnaast worden verbanden gelegd met de
andere in Boek 2 BW geregelde rechtspersoonsvormen en het algemene privaatrecht.
C.Overes,T.v.d.Ploeg,W.v.Veen (K-9789013163346) 8e dr. oktober 2021 528 pag. € 46,00
Vernieuwing van het Enquêterecht (ZIFO Reeks)
Na wetswijziging in 2013 is in 2019 een voorontwerp ‘Aanpassing geschillenregeling en
verduidelijking ontvankelijkseisen enquêteprocedure’ verschenen. De geschillenregeling vindt
weinig toepassing, terwijl de Ondernemingskamer haar rol als deskundige en efficiënte rechter
in ondernemingsrechtelijke geschillen via het enquêterecht steeds verder vormgeeft. Bespreekt
drie onderwerpen: kan enquêterecht beter alternatief zijn voor de geschillenregeling en hoe
moet die procedure dan worden vormgeven ? kan enquêteprocedure worden versterkt door de
taken van de raadsheer-commissaris in enquêtezaken uit te breiden ? welke lessen kunnen
worden geleerd uit jarenlange ervaring als OK-functionaris in gewichtige enquêteprocedures ?
S.Dumoulin,M.Josephus Jitta (K-9789013165180) augustus 2021
46 pag. € 29,50
Voetbal als Bedrijf – Themanr. ONDERNEMINGSRECHT- FINANCIEEL.RECHT 2021 nr. 8
De uitgever heeft deze actuele Special gratis ter beschikking gesteld.
Kluwer juni 2021 60 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen(WBTR) - Overgangsrecht en bijbehorende
onderwerpen
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (per 01-07-2021 van kracht) , heeft impact op
statuten van rechtspersonen. Dit e-book geeft uitgebreid inzicht in belangrijkste wijzigingen.
M.Cremers e.a. (Stibbe Adv.) 1 juli 2021 18 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2020
Aandelen in de BV in het Vermogensrecht (v.d.Heijden Inst.nr. 167)
Niet eerder beschouwde een titel aandelen in een besloten vennootschap vanuit
vermogensrechtelijk perspectief en tevens als voorwerp van het vermogensrecht. Alle
belangrijke vraagstukken komen aan bod: van overdracht en verpanding van aandelen, tot
meer incidentele thema’s zoals de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid.
Uitgebreide inhoudsopgave helpt de weg te vinden binnen de logisch opeenvolgende thema’s..
S.Perrick (K-9789013159691) 9 september 2020
356 pag. € 82,50
Aansprakelijkheid voor Digitale Onveiligheid in B2B-Relaties
Het civiele aansprakelijkheidsrecht biedt mogelijkheden om verhaal te zoeken voor geleden
cybersecurityschade. Voorbeeld hiervan is een bedrijf dat gehackt wordt omdat het
gebruikmaakt van onveilige software van een leverancier en daardoor schade lijdt. Onderzoekt
mogelijkheden die organisaties in een business-to-business (b2b)-relatie hebben om het
privaatrecht in te zetten wanneer schade geleden wordt wegens toerekenbare digitale
onveiligheid. Conclusie: juridische en economische barrières zijn vaak te groot voor verhaal.
B.Nieuwesteeg,M,Faure,L.Visscher e.a., juni 2020 (?) 32 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2020 JAARLIJKSE UITGAVE
Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en
effectenrecht zoals deze geldt op 20-02- 2020. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van
toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
E.Vermeulen (A-9789492766946) 24e dr. maart 2020
1684 pag. € 89,50
Asser 2-IIa : NV en BV - Oprichting, Vermogen en Aandelen
Waar de vorige editie afsloot ten tijde van het vernieuwde BV-recht, zijn deze ontwikkelingen
in de 5e editie langs de volledige breedte verwerkt in wetgeving, rechtspraak en literatuur en
aan aanhangige wetsvoorstellen. De ‘Wet omzetting aandelen aan toonder’ is verwerkt. Ook
ontwikkelingen omtrent - en de gevolgen van - de aangepaste Nederlandse Corporate
Governance Code, wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen, wetsvoorstel UBO-register
en wetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister komen aan de orde.

M.v.Olffen e.a.(K-9789013144635) 5e dr. januari 2020

644 pag. geb.

€ 125,00

de Belgische Stichting
BELGISCH RECHT
Met de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen en houdende diverse bepalingen werd het juridisch kader aangaande de stichting
geïntegreerd in het Wetboek van vennootschappen. Behandelt de private stichting en de
stichting van openbaar nut in al hun geledingen. Vooreerst wordt nader ingegaan op het
juridisch kader. Staat vervolgens stil bij boekhoudkundige en jaarrekeningrechtelijke
verplichtingen waaraan stichting moet voldoen, met aandacht voor commissarisopdracht.
Werpt het boek licht op fiscale behandeling van de stichting naar aanleiding van haar
oprichting, werking en ontbinding. Zowel rechtspersonenbelasting, registratierechten,
successierechten als BTW-aspecten komen aan bod. Belgische private stichting wordt steeds
meer aangewend als instrument van successie- en vermogensplanning: gaat tevens in op een
aantal betreffende aandachtspunten: staat stil bij invloed van wettelijke reserve op inbreng in
stichting, gebruik van de stichting in het kader van duolegaat, mogelijkheid tot aanwenden van
stichting voor vermogensoverdracht, fiscale behandeling van uitkeringen uit stichting aan
familieleden, terugkeer van ingebrachte vermogensbestanddelen naar erfgenamen van stichter
en impact hiervan op successierechten, schenking onder ontbindende voorwaarde aan
stichting, (bijzondere) schenkingstarieven aan stichting, fiscale behandeling van de stichting
die wordt gebruikt als administratiekantoor.
R.VanBoven (I- 9782807909397) medio november 2020
300 pag. ca. € 85,00
het Besluit van de Rechtspersoon (v.d.Heijden Inst. nr. 162)
Langs een tiental thema’s wordt voorzien in antwoorden op kwesties rondom het besluit.
Hierbij wordt het geldend recht nauwgezet in kaart gedacht met vernieuwende aanbevelingen
Daarbij is het Duitse en Belgische recht een inspiratiebron. Besluitvorming vindt plaats om de
koers van de rechtspersoon en de onderneming vast te leggen. Zijn organen besluiten over
uitkeren van dividend, benoemen van bestuurders of wijzigen van de statuten. Betoogt onder
meer dat besluiten ook in arbitrage moeten kunnen worden vernietigd, evenals dat de rechter
onder voorwaarden besluiten moeten kunnen vaststellen namens de rechtspersoon.
K.v.Vught (K-9789013156942) begin maart 2020
348 pag. geb. € 82,50
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 3
In de kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid – dit keer geschreven door Suzanne van
Aalst, Annerieke Meerkerk en Vincent Terlouw - wordt onder meer ingegaan op een arrest van
het Hof Arnhem-Leeuwarden waarin het Hof oordeelde, anders dan de rechtbank, dat een
schorsing van de procedure tegen een gedaagde rechtspersoon ex artikel 29 Fw er niet aan in
de weg staat om tussen andere partijen te oordelen over aansprakelijkheid van haar
bestuurder. Deze bestuurder wordt hier ook veroordeeld. Verder een uitspraak over de
reikwijdte van een finale decharge en een uitspraak waarin het Gerechtshof ArnhemLeeuwarden in gaat op de aansprakelijkheid bij turboliquidaties, bewijslastverdeling en het
causaal verband met de pretens geleden schade.
S.v.Aalst e.a.(Ploum Advocaten) oktober 2020
16 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2020 nr. 1
In deze kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid wordt stilgestaan bij een arrest van de
Hoge Raad waarin de vraag centraal stond of een bestuurder die het faillissement van zijn
vennootschap had aangevraagd en nadien selectieve betalingen verrichtte, onrechtmatig
handelde tegenover de onbetaald gebleven schuldeisers. Voorts worden een drietal uitspraken
van gerechtshoven besproken.
S.v.Aalst,V.Terlouw (Ploum Advocaten) april 2020
15 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid – Kwartaalupdate 2019 nr. 4
In de kwartaalupdate bestuurdersaansprakelijkheid komt de vraag aan de orde hoever een
decharge zich uitstrekt. Daarnaast wordt een aantal uitspraken behandeld waarin bestuurders
van gefailleerde vennootschappen door de curator worden aangesproken voor het boedeltekort
en passeert een tweetal rechtbankzaken de revu, waarin de maatstaf voor bestuurdersaansprakelijkheid bij niet naleving van cao-verplichtingen wordt uitgewerkt.
T.Munnik (Ploum Advocaten) januari 2020
15 pag.
GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Beursvennootschap, Corporate Governance en Strategie (RUG nr. 120)

Het bestuur van een beursvennootschap heeft een grote vrijheid om zelfstandig de strategie te
bepalen. De strategie dient gericht te zijn op het bevorderen van het bestendige succes van
onderneming en langetermijnwaardecreatie. Belangen van aandeelhouders spelen binnen het
Nederlandse stakeholdersmodel in het beginsel geen doorslaggevende rol. Dit governancemodel verhoudt zich soms moeizaam met het wettelijke vennootschapsmodel uit 1929, dat is
gebaseerd op de gedachte dat de algemene vergadering de hoogste macht vormt binnen de
vennootschap. Dit leidt ertoe dat bestuurders van beursvennootschappen voor hun aanblijven
en voor uitvoeren van de strategie veelal afhankelijk zijn van de wensen van aandeelhouders.
Verkent bovenstaande verhouding tussen het Nederlandse vennootschapsmodel en het
governancemodel. Buigt zich over onderwerpen die verband houden met het spanningsveld
tussen vennootschapsmodel en governancemodel, zoals: historisch perspectief op
machtsverhouding tussen bestuur en algemene vergadering; ontwikkelingen corporate
governance; invloed van organen op strategische besluiten, in theorie en praktijk.
S.Garcia-Nelen (K-9789013160192) 13 november 2020
488 pag. € 84,50
Biases in de Boardroom en de Raadkamer (v.d.Heijden Inst.nr. 160)
Verschaft inzicht in mentale misleidingen die zich tijdens verschillende situaties kunnen
voordoen in de boardroom en de raadkamer. Hanteert hier een multidisciplinaire benadering.
Het komt niet vaak voor dat cognitiefilosofie, gedragswetenschap en recht samenkomen tot
één holistisch perspectief. Haakt in op een viertal belangrijke ontwikkelingen die zich op dit
moment in de praktijk voordoen. Er heerst allereerst het gevoel dat er meer ruimte moet zijn
voor de persoon achter de bestuurder, de commissaris en de rechter. Deze persoon dient
erkend te worden. Daarnaast worden er meer governancecodes ontwikkeld die zich mede
richten op de soft skills van de bestuurders en commissarissen. Ook sluit de inhoud aan op de
toenemende aandacht voor genderdiversiteit binnen organisaties. Staat stil bij de tendens dat
in de juridische wereld sprake zou moeten zijn van meer multidisciplinaire benadering en de
kruisbestuiving met andere wetenschappelijke disciplines. Verschijnt mogelijk pas 15-01-2020
C.Perquin-Deelen (K-9789013156232) medio januari 2020
364 pag. geb. € 82,50
Boom Basics – Naamloze en Besloten Vennootschap
J.Hamers,K.Schwarz (B-9789462908185) 8e dr. september 2020
Boom Basics Vereniging en Stichting
J.Hamers,K.Schwarz (B-9789462906280) 4e dr. januari 2020

196 pag.
134 pag.

€ 14,50

€ 14,50

Cloud Contracten – waar moet je op letten !
Vele ondernemingen zijn terughoudend om hun activiteiten toe te vertrouwen aan
cloudservices. Belangrijkste redenen hiervoor zijn onvoldoende kennis en deskundigheid van
contractuele, juridische aspecten en technische implementatie van diensten op basis van de
cloud.Risico van inbreuk op de beveiliging blijkt een zeer belangrijke overweging te zijn.
R.Lembrechts (Sirius Legal Brussel) november 2019 3 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Company Laws of the EU - a Handbook
This book aims to fill a gap in the process of confrontation between the disciplines, case laws
and literature of the central EU member states. In particular it aims to address the difficulty of
finding sources for scholars and professionals explaining the rules and guidelines of corporate
law in the different European states. The main features of the discipline of Corporate Law in
Germany, England, France, Italy, Spain, Poland, Romania and the Netherlands are illustrated.
The objective of the work is not only to describe the main features of the discipline, but
especially to highlight the most important critical profiles, and particularly those under the
scrutiny of the case law and most studied (as problematic) by the doctrine. Covers the
following issues: shares, bonds, hybrid instruments; corporate governance; external and
internal controls; listed companies; smaller limited liability companies; balance sheets;
groups of companies; extraordinary corporate transactions and insolvency
A.Vicari,A.Schall (HART-9781509923991) begin september 2020 2000 pag. geb. ca.€ 430,00
Duitse co-productie (BECK-9783406714795) oktober 2020 ca. 1800 pag.geb. ca. € 375,00
Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf
Met eenmanszaak als vertrekpunt wordt hele scala van contractuele samenwerkingsvormen
voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart gebracht, personenvennootschappen:
maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap. Praktisch functioneren

van de verschillende rechtsvormen en de juridische complicaties worden daarbij tastbaar
gemaakt aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie. Beknopt overzichtelijk studieboekje.
J.Huizink (K-9789013157154) 6e dr. april 2020
96 pag. € 21,00
de Coöperatie en de Onderlinge Waarborgmaatschappij na de Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen
Aan de orde komen diverse vormen van coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen,
waaronder die welke voldoen aan het structuurregime. Aan de diverse vormen van het
lidmaatschap wordt aandacht besteed, ook bij fusie, splitsing, of omzetting van de rechtsvorm.
Mede gelet op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen wordt uitgebreid ingegaan op de
diverse vormen van een bestuurlijk orgaan, de aansprakelijkheid en de verantwoording van
bestuurders en leden van een raad van commissarissen. Praktijkgerichte uitgave !
P.Dortmond (S-9789012406024) december 2020
114 pag. € 55,00
Corona: Financiële Regelingen Ondernemers, Bedrijven & Zzp’ers (update dagelijks)
Het kabinet heeft een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven
geroepen om ondernemers te steunen. Ook banken, gemeenten en pensioenuitvoerders doen
mee. CMweb.nl : zet de belangrijkste maatregelen telkens geactualiseerd op een rij.
in te zien via : cmweb.nl › 2020/06 › liveblog-coronavirus-in-nederland
Corporate Governance en de Rol van het Vennootschappelijk Belang (v.d.Heijden
Inst. nr. 166)
De roep om een fundamentele herinterpretatie van het doel van een vennootschap klinkt de
laatste jaren steeds luider. Dit doel zou niet simpelweg het ‘maximaliseren van
aandeelhouderswaarde’ moeten zijn. Echter, de discussie en het denken over een alternatieve
invulling hiervan is nog lang niet uitgekristalliseerd. Bundelt hier de voordrachten van twaalf
sprekers (Congres2019) over actuele thema’s op het gebied van het vennootschappelijk belang
en corporate governance. Ze schetsen prikkelende perspectieven omtrent de functie, actuele
kwesties en toekomstverwachtingen op dit vlak. Het onderwerp corporate governance en
vennootschappelijk belang is niet toevallig gekozen. Op 6 september 2018 overleed prof. mr.
Sjef Maeijer, een man met wie de term ‘vennootschappelijk belang’ onlosmakelijk is
verbonden. Zo gaf hij in al 1964 in zijn oratie getiteld ‘Het belangenconflict in de naamloze
vennootschap’ zijn eigen invulling aan het begrip vennootschappelijk belang. Die invulling
heeft jarenlang het ondernemingsrecht gedomineerd en is nog immer van belang.
C.Bulten,G.v.Solinge (red.) (K-978901360062) november 2020
220 pag. geb. € 69,95
Covid-19 and Business Law
The COVID-19 Pandemic may be the biggest challenge for our lives and livelihoods since World
War Two. Legal systems are under extreme stress too. Contracts are disrupted, judicial
services suspended, and insolvency procedures tested. This volume brings together expert
views on how Business Law should best respond to the COVID-19 Pandemic. The contributions
are organized under five broad themes: corporate Law; financial markets; insolvency law;
dispute resolution; competition law and regulation.
H.Eidenmüller,K.v.Zwieten e.a.(Beck-9783406761478) september 2020 97 pag. ca. € 27,50
COVID-19 & Commercial Leases - a tour around the globe
Entrepreneurs worldwide have had to close their businesses overnight. Can they defer or
reduce their rent ? Are there possibilities to amend lease agreements, or terminate them
prematurely? Answers to these questions in 34 jurisdictions around the globe.
Florent Amsterdam, juli 2020
61 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Diversiteit (v.d.Heijden Inst. nr.161) - een multidisciplinaire terreinverkenning
In een 2e Kamer motie (03-12-19) wordt de regering verzocht om de maatregelen uit het SERadvies 19/12 ‘Diversiteit in de top’ van september 2019 omtrent een verplicht quotum
integraal over te nemen. Welke zijn voor- en nadelen van een wettelijk quotum ? Hoe krijgt
een dergelijk quotum vorm en kan beleid leiden tot gewenste verandering binnen een
organisatie ? Stilgestaan wordt bij: impact van quotum, beloningsverschillen en opheffen
daarvan, LHBTI-diversiteit in boardroom, diversiteit in financiële sector in relatie tot de
geschiktheidstoets van toezichthouder, positie OR tav.diversiteit, corporate governance codes
en aandacht voor diversiteit, diversiteit in taal, zowel psycholinguïstisch als historisch.
C.Bulten, C.Perquin-Deelen (red.) (K-9789013156973) februari 2020 472 pag. geb. € 82,50

de door de Ondernemingskamer Benoemde Tijdelijk Beheerder van Aandelen
De Ondernemingskamer van het Hof Amsterdam kan een tijdelijk Beheerder van aandelen
benoemen. Veel aspecten van deze rechtsfiguur zijn nog niet geheel duidelijk, omdat de wet
noch de jurisprudentie hierover voldoende uitsluitsel geeft. Beoogt een voor de praktijk
gemakkelijk te gebruiken praktisch overzicht te geven aan de hand van algemene inleiding,
wettelijke regeling van de benoeming, feitelijke gang van zaken bij de Ondernemingskamer,
taak van de Beheerder, goederenrechtelijke aspecten, gevolgen van de uitspraak van 30 april
2019 van de Ondernemingskamer, positie van derden, aansprakelijkheid en procesrechtelijke
aspecten en tot slot enkele voorstellen om bestaande knelpunten op te lossen.
E.v.Emden,J.Wareman (A-9789493199125) augustus 2020
84 pag. € 21,50
Essays on Corporate Finance and Corporate Taxation
Contributes to answering the question: how do taxes affect corporate financial decisions ? The
first chapter studies how room for interpretation in tax law affects tax planning. The second
chapter studies how effects of taxation are influenced by differences in corporate group
structures of multinationals. The third chapter investigates the effects of tax planning
opportunities on employment and labor costs..
P.Brok (proefschrift Tilburg Univ.) december 2019 154 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Financieren met Aandeelhoudersleningen - de risico’s en de gevolgen in faillissement
Vennootschappen worden niet langer alleen gefinancierd door aandeelhouders met eigen
vermogen. Een andere financieringsmethode is in zwang geraakt: de (gesecureerde)
aandeelhoudersleningen. In dat geval verschaft de aandeelhouder een lening aan de
vennootschap die al dan niet is gedekt door zekerheden. Hij is in dat geval aandeelhouder én
schuldeiser van de vennootschap. Beantwoordt hier de vraag of het wenselijk is om in
Nederland wettelijke regels inzake aandeelhoudersleningen te introduceren. Moet een regeling
tot achterstelling van aandeelhoudersleningen worden ingevoerd ? Dient een verbod op
zekerheden voor de door de aandeelhouders verstrekte leningen te worden geïntroduceerd ? Is
specifieke regelgeving zinvol voor de situatie dat de voormalige (al dan niet gesecureerde)
aandeelhouder/kredietverlener als koper bij de pre-pack gaat optreden ? Onderzoekt in
hoeverre achterstelling van aandeelhoudersleningen in Nederlands reeds mogelijk is.
Bespreekt of het onrechtmatigedaadsrecht een toereikend toetsingskader vormt om de
onderhavige problematiek aan te pakken. Onderzoekt ook hoe het Duitse en het Oostenrijkse
recht omgaan met aandeelhoudersleningen, en wat Nederland daarvan kan leren.
N.Minkjan (NautaDutilh) (C-9789088632594) februari 2020
108 pag. € 30,00
Foreign Takeover Bids in China and the Netherlands - a Comparative Study of its
Legislative Design
Foreign takeovers have triggered increasing vigilance of host governments, as foreign
ownership is likely to be deemed a potential threat to local employment, strategic assets,
economic network, hightech competitiveness, and national security. Consequently, various
countries have imposed different degrees of restriction on foreign investors. The disparity that
lies in the national rules regarding foreign takeovers implies that while companies in some
countries are well shielded against foreign buyers, the policy toolkits available to protect local
companies are likely to remain empty in other countries. Hence, recent years have witnessed
an escalating increase in calls for a more reciprocal environment for crossborder takeovers.
Against this background, this book aims to investigate how national legislative designs react to
the foreign takeoverrelated concerns in China and the Netherlands and accordingly propose
several recommendations that may contribute to promoting a level playing field.
D.Du (B-9789462361669) december 2020
360 pag. € 85,00
Franchise - een korte introductie
Probeert laagdrempelig enkele belangrijke juridische facetten van de franchisesamenwerking
te bespreken met onderwerpen als franchiseovereenkomst, exploitatieprognoses, nonconcurrentiebedingen, intellectuele eigendomsrechten, zorgplichten, en de Wet franchise.
J.Kolenbrander (B-9789462908611) 2edr. december 2020
126 pag. € 26,00
Geschriften v.Vereniging Corporate Litigation 2019-2020 (v.d.Heijden Inst.nr. 165)
Behandelt hot issues, nieuwe trends en bezonken opvattingen in ondernemingsprocesrecht.
Aan bod komt o.a. Caraïbisch Enquêterecht, procedures tot handhaving structuurregeling,
onevenredig stemrecht bij beursvennootschappen (besproken in het licht van het recht van
Delaware).Ook is er een analyse van de jurisprudentie over vaststelling van de uitkoopprijs.

Y.Borrius,J.v.Bekkum e.a. (K-9789013159653) begin januari 2021

416 pag. geb.

€ 35,50

Handboek Jaarrekening – 2020 - toepassing Nederlandse wet- en regelgeving en IFRS
Compleet naslagwerk voor de jaarrekening van 2020. Helpt relevante standaarden, RJrichtlijnen, jurisprudentie en wetteksten toe te passen in de praktijk.
G.v.Santen (K-9789013155280) begin mei 2020
1888 pag. € 107,95
Handboek Jaarrekeningenrecht (v.d.Heijden Inst.nr. 164)
Meest complete naslagwerk omtrent het jaarrekeningenrecht. Elk van de 63 hoofdstukken is
geschreven door een of meer auteurs die gespecialiseerd zijn in het in het onderliggende
onderwerp. Daarbij wordt in enkele onderdelen geraakt aan aanpalende leerstukken op het
gebied van onder meer corporate governance, bedrijfseconomie, aansprakelijkheidsrecht en
accountantstoezicht. De titel wordt gekenmerkt door een puur positiefrechtelijke analyse van
de belangrijkste jaarrekeningenrechtelijke onderwerpen.
J.Hijink e.a. (K-9789013159882) 27 november 2020
1576 pag. geb. € 175,00
Handboek Vennootschapsrecht
BELGISCH RECHT
Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige
geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische
wijze, als op pragmatische wijze. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van
de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020. Dit magistrale
naslagwerk analyseert het actuele Belgische vennootschapsrecht integraal, systematisch en
synthetisch in één en hetzelfde boek, ten behoeve van de (aankomende) jurist die zich erin wil
verdiepen. Het boek is academisch en didactisch, maar tegelijk pragmatisch, met aandacht
voor de praktijk. Het is voorzien van een zeer uitgebreid en gedetailleerd trefwoordenregister.
H.Braekmans,R.Houben(I-9789400010437) 2e dr. december 2020 1000pag. geb.ca. € 288,00
Insider Dealing - Law and Practice
The new edition continues to provide an easily accessible guide to the practice and procedure
of an insider dealing investigation, prosecution or civil action. Significantly updated to take
account of the Market Abuse Regulation, which came into force in 2016 and replaced UK
domestic law, this new edition contains extensive new material analysing insider dealing
behaviour that amounts to market abuse. Coverage has been expanded to include important
recent legislative developments and case law, and key primary materials are brought together.
S.Clarke (OUP- 9780198826439) 2e dr. april 2020
560 pag. geb. ca. € 310,00
Insider Guarantees in Corporate Finance
In small and medium companies shareholders frequently guarantee business debts towards a
professional creditor, often the bank. In corporate groups, group companies often guarantee
each other’s debts towards a lender. Overview of economic dynamics involved and reviews the
legal regulation of these dynamics in the US, Germany and the Netherlands. The guarantee
relationship can lead to efficiency gains, but is also prone to opportunistic use towards both
insiders and outsiders of the relationship. German, Dutch and US law have some, but widely
differing and in any case very limited mechanisms to deal with opportunistic use.
A.Jonkers (B- 9789077596005) mei 2020
388 pag. geb. € 95,00
Instellingen voor Collectieve Belegging in Effecten (Onderneming & Recht nr.119)
Instellingen voor collectieve belegging in effecten zijn sinds 1985 op Europees niveau
gereguleerd. In hoeverre leiden de Europese regels tot een adequate bescherming van
deelnemers ? En is de wetgeving wel zo uniform over lidstaten? Deze vragen staan centraal in
dit proefschrift. Sinds 1985 vindt de regulering van instellingen voor collectieve beleggingen
(ook wel aangeduid als icbe’s of UCITS) op Europees niveau plaatas. Sindsdien is niet alleen
het aantal icbe’s exponentieel gegroeid, maar ook het aantal regels dat van toepassing is op
icbe’s. Waarom zijn beleggingsinstellingen eigenlijk gereguleerd ? Tot op welke hoogte slagen
de Europese regels erin deelnemers adequaat te beschermen ? En is er sprake van uniformiteit
in de wetgeving tussen verschillende lidstaten ? Beschrijft de regelgeving die van toepassing is
op icbe’s op een systematische en gedetailleerde wijze. Hierbij is oog voor uiteenlopende
praktische problemen die zich hierbij kunnen voordoen met inzicht in verplichtingen uit de
Icbe-Richtlijn (gericht zijn op icbe), en verplichtingen voor beheerder en bewaarder.
Concludeert dat deze richtlijn op diverse plekken niet altijd juist of volledig is geïmplementeerd
in de Nederlandse wet. Waardevol hierbij is de analyse in hoeverre de wetgeving uniform is in

Nederland, Luxemburg en Ierland. Promotie zelf is corona-vertraagd tot 22 juni 2020.
J.de Klerk (K-9789013158656) mei 2020
688 pag. geb. € 87,50
International Investment Law - National, Regional and Global Perspectives
Assesses the principles of international investment law in contemporary international
investment rule-making and underlying arbitral practice, while delving into the fragmentation
in international investment rule-making and the attendant legitimacy challenges. The analysis
transcends the principles and practice of international investment law and contextualises
competing norms, namely: environmental sustainability, labour rights, business and human
rights, corporate social responsibility and sustainable development.
The extensive coverage of the regulatory frameworks of international investment from
national, regional and international perspectives makes the book a vital material. for teaching
in every university. Presents complementarities between the principles and practice.
C.Ajibo (W-9789462406063) september 2020
510 pag. € 80,00
Jaarboek Corporate Governance 2020-2021
JAARLIJKSE UITGAVE
Begint met 2 hoofdstukken waarbij gekeken wordt naar 2 relevante ontwikkelingen:
toegenomen aandacht voor purpose van onderneming en invulling aandeelhoudersvergadering.
Volgende hoofdstukken zijn een weergave van de actuele discussie rondom het begrip
langetermijnwaardecreatie in corporate governance. Ook worden 2 onderzoeken naar de
toepassing in de praktijk van korte -en langetermijnwaardecreatie beschreven en gaan 2
hoofdstukken in op de rol van risicomanagement en de interne auditfunctie bij minder harde
onderwerpen als purpose en soft controls. Dan volgen twee hoofdstukken waarbij gekeken
wordt naar meer fundamentele veranderende rol van corporate governance als gevolg van
maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Eindigt met speciale onderwerpen waarbij
zorgvuldige processen van belang zijn: bij besluitvorming en bij de planning en controlcyclus
M.Lückerath-Rovers e.a.(red.)(K-9789013160635) begin december 2020 256 pag. € 49,50
Jaarrekeninglezen voor Juristen
Of het nu gaat om de oprichting van besloten vennootschap, inbreng van eenmanszaak in
besloten vennootschap, bedrijfsopvolging, verdeling van krachtens erfrecht verkregen
aandelen, verdeling van aandelen die tot huwelijksgemeenschap behoren, beoordeling van
draagkracht van een ondernemer bij alimentatie, regeling met schuldeisers of faillissement,
zonder een snel en goed inzicht in de cijfers kunnen juristen geen goed juridisch advies geven.
Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben op de jaarrekening van een onderneming of een
vennootschap. Bekend verplicht boek bij cursussen datregelmatig bijgewerkt wordt.
P.de Geus,H.Scholten (B-9789462908222) 8e dr. augustus 2020
298 pag. € 49,00
bijbehorend: Casuïstiek Jaarrekeninglezen - theorievragen, gesloten vragen en opdrachten
P.de Geus (B-9789462907706) 5e dr.augustus 2020
448 pag. € 43,00
Leerstukken Ondernemingsrecht
BELGISCH RECHT
Sinds de inwerkingtreding op 1 november 2018 van de wet van 15 april 2018 houdende de
hervorming van het ondernemingsrecht is het handelsrecht opgeheven. Analyseert de
nieuwigheden in Wetboek van economisch recht, (Nieuw) Burgerlijk Wetboek, Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en Gerechtelijk Wetboek, zoals het formele
ondernemingsbegrip, bevoegdheid van ondernemingsrechtbank, ondernemingsbewijsrecht,
optreden in rechte van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid en nieuwe
faillissementsaansprakelijkheden voor bestuurders.
J.Vananroye,D.Van Gerven (I-9789400010062) april 2020
242 pag. ca. € 89,00
the Limited Liability Company under German Law (the GmbH)
The most important legal company form used in Germany is the limited liability company (the
GmbH). The GmbH has a number of advantages: it limits shareholder liability; it can be
adapted to the specific needs of shareholders and their business model; and it provides a
platform for small businesses as well as for holding companies for international groups and
not-for-profit organisations. Given its ample scope, and the fact that it can be very easily
established and requires minimal administrative effort, the GmbH is also the most frequent
legal form used by foreign investors in Germany. Explores the most relevant legal issues and
topics for investors seeking to establish or acquire a GmbH in Germany and is aimed at
investors with a legal background as well as those without.
A. Schröder,A.Göhring(GlobeLaw-9781787423626) mei 2020 220 pag.geb. ca.€ 125,00
Vergelijkbaar :

the German Limited Liability Company
Covers topics like formation of the GmbH, share capital of the GmbH, shareholders, managing
directors, business year, minority protection, dissolution of a GmbH as well as tax matters.
The second part is a bilingual German/English print of the German Act Limited Liability
Company. Contains in German and English: sample of the articles of association of a GmbH;
documents for the formation of a GmbH; balance Sheet of a GmbH.
Rosengarten,Burmeister,Klein(BECK-9783406749193) 9e dr. 2020 195 pag. geb. ca. € 125,00
de Nederlandse B.V.en de Duitse GmbH – een rechtsvergelijkende beschouwing
Handzaam praktisch overzicht van de verschillen met een aparte heldere tabel.
T.Ensink,M.Jacobs (Ploum Advocaten) mei 2020, 4+4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
de Niet-Uitvoerende Bestuurder in een One Tier Board (v.d.Heijden Inst.nr. 168)
Om de niet-uitvoerende bestuurder als verder te verhelderen, wordt passende vergelijking
behandeld met verschillende rechtsfiguren, waaronder commissaris, Engelse non-executive
director en Nederlands-Caribische niet-uitvoerende bestuurder. Legt naast uitvoerige analyse
en verduidelijking van de niet-uitvoerende bestuurder als figuur, tevens tekortkomingen en
knelpunten van huidige wettelijke regeling bloot. Sinds inwerkingtreding van de Wet bestuur
en toezicht op 1 januari 2013 bepaalt Boek 2 BW dat NV’s en BV’s voor het monistische
bestuursmodel kunnen opteren. Het wetsvoorstel Wet bestuur toezicht rechtspersonen
verschaft het monistische bestuursmodel nog meer vaste voet aan de grond. Dit wetsvoorstel
voorziet namelijk in wettelijke grondslag voor instelling van het monistische bestuursmodel bij
stichtingen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborg-maatschappijen.
N.Kreileman (K-9789013160178) 2 december 2020
532 pag.geb. € 84,50
Nieuw Economisch Recht in B2B-Relaties - mededinging, misbruik van economische
afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken BELGISCH RECHT
Eerste omvattende commentaar over verboden bedingen, maar ook over misbruik van
economisch afhankelijkheid, nieuwe regels inzake marktpraktijken en handhaving van het
mededingingsrecht. Biedt antwoord opvragen als: impact van het nieuwe, hogere,
boeteplafond voor restrictieve praktijken; wat betekent het nieuwe verbod op misbruik van
economische afhankelijkheid voor de praktijk van brouwerijcontracten, distributiecontracten,
enz.?; Wat zijn ‘geldige redenen’ die eenzijdige wijzigingen aan de prijs, kenmerken of
voorwaarden rechtvaardigen? Welke bedingen inzake risico-allocatie zijn ongeldig, welke niet?
Wat met schadebedingen? Hoe worden oneerlijke b2b-bedingen gesanctioneerd (nietigheid,
matiging, …)? Kan de rechter ambtshalve toetsen?; wat rest er nog van de onderzoeksplicht
van de professionele koper nu ook misleidende b2b-‘omissies’ verboden zijn? Wanneer
kwalificeren onderhandelingen op het scherp van de snee als verboden ‘agressieve’ b2bmarktpraktijken?; wat zijn de implicaties van de nieuwe EU-richtlijn 2019/633 van 17 april
2019 inzake oneerlijke b2b-handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen,
die tegen 2021 moet worden omgezet?; wat verandert de nieuwe mededingingswet op het
vlak van toezeggingen en schikkingen? Wat zijn de belangrijkste procedurele wijzigingen?
W.Devroe,B.Keirsbilck,E.Terryn (I-9789400011045) juni 2020 242 pag. ca. € 88,00
de NV en VBA naar Arubaans Recht (Recht & Praktijk –Ondernemingsrecht nr.1)
Op 1 januari 2021 treedt Boek 2 BW van Aruba (Boek 2 BWA) in werking, waarmee alle
privaatrechtelijke rechtspersoonsvormen zijn vastlegd in één wetboek. Hoe is het huidige Boek
2 BW van Aruba opgebouwd ? Hoe staat dit wetboek in verhouding tot het Curaçaose Boek 2
BW en het Nederlandse recht ? En welke lijnen uit de Landsverordening VBA (2009)zijn
doorgezet in het wetboek ? Dit is bewerking van de in 2009 verschenen editie omtrent de
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA). Bespreking van de VBA is geactualiseerd
en uitgebreid met een heldere bespreking van de Naamloze Vennootschap (NV) en van
procesrechtelijke thema’s zoals de uitkoop- en uittredingsregeling en het enquêterecht.
W.v.Veen,J ten Berg (K-9789013156126) 2e dr. 23 november 2020 288 pag. geb. € 82,50
Ondernemingsrecht
BELGISCH RECHT
Actueel handboek met overzicht van het Belgische ondernemingsrecht. Daarbij is in de huidige,
grondig herwerkte editie rekening gehouden met een reeks ambitieuze hervormingen,
waaronder een omvorming van het als te “oubollig” ervaren traditionele “handelsrecht” tot een
als eigentijdser gepercipieerd “ondernemingsrecht”, net als de komst van het “Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen”. Deze editie werd uitgebreid met de materie van het

boekhoudrecht (dat één van de eerste luiken van het handels- en ondernemingsrecht heeft
gevormd waarin het ondernemingsbegrip een centrale rol speelde).
K.Byttebier,T.Wera (DieKeure-9789048638857) maart 2020
528 pag. ca. € 102,50
Ondernemingsrecht in de Lage Landen (Inst.Ondernemingsrecht RUG nr. 117)
Wat kunnen wij van de Belgen leren ? Gevarieerd aanbod van bijdragen over actuele
onderwerpen uit Nederlands- en Belgisch ondernemingsrecht, Het gekozen thema was extra
relevant in het licht van de ingrijpende hervorming en modernisering van het Belgische
vennootschapsrecht. De nieuwe Belgische wetgeving is op 01-05-2019 van kracht geworden,
nadat op de valreep nog wijzigingen zijn aangebracht, waaronder vergaande beperking van de
reikwijdte van de ‘cap’, controversiële limitering van bestuurdersaansprakelijkheid.
Onderwerpen: crediteurenbescherming, bestuurdersaansprakelijkheid, grensoverschrijdende
mobiliteit, geschillenregeling, regulering van de beurs-NV/beurs-BV, loyaliteitsstemrecht,
belangenconflicten met grootaandeelhouders in beursvennootschappen. Onderwerpen worden
eerst vanuit Belgisch perspectief ingeleid, gevolgd door een beschouwing vanuit Nederlands
perspectief. Centrale vraag : wat kunnen Belgen en Nederlanders van elkaar leren?
H.De Wulf e.a.(K-9789013155389) medio januari 2020
280 pag. € 52,50
Onmiddellijke Voorzieningen en hun Externe Werking (RUGnr. 118) - conflicten met
contractuele verplichtingen van de rechtspersoon
In overnamegeschil kan de Ondernemingskamer de rechtspersoon verbieden om een
aandelentransactie na te komen. Dit gebeurt bij onmiddellijke voorzieningen. Zo’n verbod
confronteert de rechtspersoon met conflicterende rechtsplichten: hij kan niet gelijktijdig
voldoen aan de voorziening én de overeenkomst. Als de Ondernemingskamer een bestuurder
schorst en hem zijn aanspraak op bezoldiging ontzegt, treedt een vergelijkbare botsing van
rechtsplichten op. De onmiddellijke voorziening botst met een arbeidsovereenkomst of een
managementovereenkomst. verkent de grenzen van bevoegdheid van Ondernemingskamer.
Verschaft hier aanbevelingen voor het treffen van onmiddellijke voorzieningen. Biedt
handvatten voor het bepalen van een doelmatige proceshouding in enquêteprocedures en
contradictoire procedures over contracten. Behandelt daarvoor de enquête-, verbintenis-,
proces- en arbeidsrechtelijke aspecten die relevant zijn bij dit vraagstuk.
A.Faber (K-9789013158847) 19 juni 2020
380 pag. € 84,50
Oprichten Zonder Omwegen - digitalisering en fraudebestrijding als game changers voor de
oprichtingsprocedures van vennootschappen
In opdracht van het ministerie van EZK is onderzocht in hoeverre de procedure voor de
oprichting van besloten vennootschappen verbeterd kan worden, met behoud van waarborgen
tegen misbruik en fraude. De rollen van de notaris en de KvK worden onder de loep genomen.
Hoe zou een online oprichtingsprocedure kunnen worden vormgegeven ?
L.Timmerman,C.Stokkermans (i.o.Min.EZK) mei 2020 115 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
Oprichten Zonder Omwegen - digitalisering en fraudebestrijding als game changers voor de
oprichtingsprocedures van vennootschappen
In opdracht van het ministerie van EZK is onderzocht in hoeverre de procedure voor de
oprichting van besloten vennootschappen verbeterd kan worden, met behoud van waarborgen
tegen misbruik en fraude. De rollen van de notaris en de KvK worden onder de loep genomen.
Hoe zou een online oprichtingsprocedure kunnen worden vormgegeven ?
L.Timmerman,C.Stokkermans (i.o.Min.EZK) mei 2020 115 pag. GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Positie van Aandeelhouders bij Preventieve Herstructureringen (v.d.Heyden 163)in het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord
Nederland heeft momenteel geen preventieve herstructureringsprocedure waarbij zowel
aandeelhouders als schuldeisers aan een akkoord kunnen worden gebonden dat de insolventie
van de vennootschap tracht te voorkomen. Sluit aan op tal van recente ontwikkelingen en het
feit dat de WHOA nu bij de Tweede Kamer ligt en de richtlijn herstructurering en insolventie
(EU 2019/1023) recent in werking is getreden. Uitsluitend insolventierechtelijke kijk op de
positie van aandeelhouders volstaat niet want de vennootschap is bij een preventieve
herstructurering niet ontbonden. De algemene vergadering en de aandeelhouders behouden
hun bevoegdheden en rechten. Belicht deze frictie tussen vennootschapsrecht en
‘herstructureringsrecht’. Bevat gedetailleerde rechtsvergelijking met Engelse en Duitse recht
dat een preventieve herstructureringsprocedure kent waarin aandeelhouders worden

betrokken. Gaat uitvoerig in op vennootschapsrechtelijke problemen aldaar en verhouding tot
het Nederlandse recht en op het Europese kader voor preventieve herstructureringen.
S.Moulen Janssen (K-9789013158670) eind mei 2020
412 pag. geb. € 82,50
Q&A Ondernemingsrecht - honderd vragen en antwoorden
De belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van een onderneming komen aan bod. Van de
oprichting van een rechtspersoon tot de overname van een concurrent, van onenigheid tussen
aandeelhouders tot aansprakelijkheid van het bestuur. De insteek is praktisch: bondige
antwoorden die direct inzicht geven in de juridische mogelijkheden en knelpunten.
M.Mussche (B-9789462908642) december 2020
224 pag. € 39,00
Rechtspersonen ed. 20120/2021 (Kluwer Pocket)
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van
het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving. Deze editie kent aantal
belangrijke wijzingen ten opzichte van de vorige druk en weerspiegelt de stand van zaken per
1 augustus 2020. Vermeldenswaardig is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid
(uittreksel), die ten tijde van 1 augustus 2020 nog van kracht is. Deze wet is niet verwerkt in
Boek 2 BW, maar, voor zover zij bepalingen van Boek 2 betreft, apart opgenomen onder 1b.
Ten tijde van het voltooien van deze uitgave is verondersteld dat de wet vervalt op 1
september 2020, waarna Boek 2 BW zoals opgenomen onder 1a weer van kracht is.
C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013159868) medio augustus 2020 1040 pag. € 48,50
Rechtspraak Bestuurdersaansprakelijkheid - Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht
Deze unieke bundel met veel niet eerder gepubliceerde Nederlands Caribische rechtspraak
volgt de historische lijn en belicht meest actuele ontwikkeling in de rechtspraak. Rechterlijke
uitspraken zijn in chronologische volgorde opgenomen. Indien waardevol worden de uitspraken
verhelderd met commentaar. In de noten staan verwijzingen naar andere rechtspraak en
literatuur, Op het vlak van bestuurdersaansprakelijkheid onderscheiden we drie situaties, die
alle drie aan de orde komen binnen de hier opgenomen rechtspraak: Intern: aansprakelijkheid
jegens de rechtspersoon (art. 2:9 lid 2 BW-NL/art. 2:14 BWC) (criterium: ernstig verwijt);
Extern: aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad jegens derden (art. 6:162 BW) (criterium:
persoonlijk ernstig verwijt); Extern: aansprakelijkheid jegens de boedel (faillissement) op
grond van art. 2:138/248 BW-NL/art. 2:16 BWC (criterium: kennelijk onbehoorlijk bestuur)
K.Frielink (K-9789013158823) 6 april 2020
116 pag. € 25,00
de Rol van de Rechter in het Ondernemingsrecht - beschouwingen bij het afscheid van
prof. mr. L. Timmerman als advocaat-generaal bij de Hoge Raad
Dit boek is niet slechts ontstaan bij en naar aanleiding van het afscheid van prof. mr. L. (Vino)
Timmerman als advocaat-generaal bij de Hoge Raad, en bijbehorend symposium, maar had
ongetwijfeld ook een andere inhoud gehad als Timmerman niet de afgelopen 17 jaar als
advocaat-generaal de belangrijkste adviseur van de Hoge Raad zou zijn geweest op het terrein
van het ondernemingsrecht. In die 17 jaar hebben de vele conclusies van zijn hand, en de
daarin vervatte en daarmee geïmpliceerde adviezen aan de Hoge Raad, immers groot gezag
gehad en de ontwikkeling van het ondernemingsrecht zeer beïnvloed. De opgenomen
beschouwingen zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het ondernemingsrecht. Zij
zijn tegelijkertijd niet los te zien van het werk van Vino Timmerman in de afgelopen decennia.
B.Assink & vele anderen (P-9789462512276) juli 2020
126 pag. € 24,50
Rondom Certificaten van Aandelen (Ars Notariatus nr. 173)
Certificering speelt in de praktijk een belangrijke rol bij onder meer familieondernemingen,
werknemersparticipaties en privacy-structuren. Certificering is vandaag de dag een zeer vaak
toegepaste rechtsfiguur: Na de invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BVrecht en de introductie van stemrechtloze aandelen lijkt het belang van certificering alleen nog
maar groter geworden. Aandacht wordt gegeven aan wetgeving, jurisprudentie en literatuur.
D.Zaman.M.V.Steensel (red.) (K-9789013161007) december 2020
116 pag. € 35,00
Stappenplan Fraudebeheersing - hoe te handelen bij fraude
R.Kieft RA, maart 2020 4 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Starten van een Zaak in Spanje - praktische, fiscale, juridische en sociale
verzekeringsaspecten bij het vestigen van een bedrijf in Spanje

Onmisbaar informatie-handboek met juridische, fiscale en sociale verzekeringsaspecten bij het
starten van een zaak in Spanje/oprichting van een vennootschap; keuze eenmanszaak of
vennootschap, Spaanse ondernemingsvormen, oprichting filiaal of dochteronderneming,
aankoop Spaans vastgoed via een BV of SL, sociale zekerheid voor zelfstandigen in Spanje,
aanvraag openingsvergunning, in dienst nemen van Spaans personeel, Spaanse
arbeidscontracten, huur, koop of overname van commercieel onroerend goed, starten in de
horeca in Spanje, professionele verhuur Spaans vastgoed, checklist bij een bedrijfsovername
in Spanje, Spaanse belastingen, businessmodel, verdienmodel, financieel plan.
P.Gillissen (Guide Lines-9789492895141) 4e dr.maart 2020
250 pag. € 22,95
Subscription Rights as a Weapon for Start-ups in the War for Talent
Start-ups often have a hard time attracting, maintaining and motivating their most talented
employees, given that most start-ups are funded with limited resources. Particularly in times of
great uncertainty, start-ups tend to think outside of the box and look for new ways in order to
let their businesses thrive. And as once stated by Albert Einstein: “In the middle of difficulty
lies opportunity”.A powerful tool for start-up companies to onboard top performers, and keep
them motivated, is by way of subscription rights.
KOAN Law Firm , Brussel
juli 2020
1 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Tekst & Commentaar – ONDERNEMINGSRECHT
Deze vernieuwde druk gaat uit van de stand van de wetgeving op 1 juli 2020. In een aantal
gevallen wordt in de wettekst en in het commentaar van een recentere datum uitgegaan in
verband met wetgeving die na 1 juli in werking is getreden. Dit is het geval bij de
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere
juridische entiteiten (Wet UBO-register), die op 8 juli 2020 en 27 september 2020 in werking is
getreden. Hetzelfde geldt voor enkele onderdelen van de Wet bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders, die op 3 september 2020 in werking zijn getreden.mOok
wordt stilgestaan bij wijzigingen die samenhangen met de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en
Veiligheid. U vindt deze bij de relevante wetsartikelen in een extra aantekening weergegeven.
Daarnaast wordt onder de aantekening #komend recht#, aandacht besteed aan het
wetsvoorstel Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Kamerstukken I 2019/20, 34491, A).
J.Blanco Fernandez e.a.(K-9789013155884) 10e dr. oktober 2020 2704 pag. geb. € 295,00
Toetsing van Buitenlandse Investeringen in Geopolitiek en Juridisch Perspectief
(Preadvies Vereeniging Handelsrecht-2020)
Afgelopen jaren is er sprake van ingrijpende omslag in denken en groeiende zorg over nietEuropese investeerders die investeren in Europese ondernemingen. Dat geldt in het bijzonder
waar gerede twijfel kan bestaan of de eigenlijke doelstellingen van die investeerders zich wel
verhouden met de uitgangspunten en beginselen die in Europa voor ondernemingen gelden
(bijvoorbeeld dat in beginsel het belang van de onderneming wordt gediend en niet het belang
van een achter de aandeelhouder schuilgaande statelijke entiteit, en rekening wordt gehouden
houden met alle stakeholders). Dat geldt zeker voor ondernemingen die van groot publiek
belang worden geacht. Inmiddels heeft deze zorg geleid tot ingrijpende wetgeving zowel op
nationaal als op EU niveau. Op basis van die wetgeving verkrijgen overheden vergaande
bevoegdheden om investeringen en overnames te verbieden. Beziet hier aantal aspecten en
implicaties van deze wetgeving en stelt enb eantwoordt belangwekkende vragen, met
aandacht voor geopolitieke achtergronden van deze wetgeving.
P.VandenBossche e.a.(P- 9789462512467) november 2020
150 pag. € 49,50
Tracking File Access for Auditing and Compliance
Wie heeft toegang tot welke bestanden? En wie zou toegang mogen hebben tot deze
bestanden? Bestanden bevinden zich in lokale mappen zoals SharePoint en Onedrive. En zo
kunnen bestanden ineens toegankelijk worden voor medewerkers die daar eigenlijk geen
toegang toe mogen hebben. Hoe blijft u compliant en kunt u bij een audit aantonen dat u deze
data enkel toegankelijk heeft gemaakt voor medewerkers die daar recht toe hebben?
Whitepaper Netwrix,SLTN, juli 2020 7 + 22 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
UBO Register - Implementatiebesluit Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden van
Vennootschappen
Dit besluit strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal
registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden van in Nederland opgerichte
vennootschappen en andere juridische entiteiten. Het ziet op het vaststellen van de

bandbreedtes waarin de omvang van het belang van een UBO wordt aangegeven, de
documentatie die overlegd moet worden ter onderbouwing van de aard en omvang van het
economisch belang van een UBO, de bevoegde autoriteiten die toegang hebben tot het niet
openbare deel van het register, een afschermingsregime, de toegang tot UBO-gegevens na
uitschrijving van een entiteit uit het handelsregister en een uitwerking van het UBO-begrip.
Staatsblad 2020 -339 , 21-09-20 20 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
het UBO Register
Op 7 juli 2020 is bekend geworden dat het UBO-register op 27 september 2020 in de lucht zal
zijn. Dit register wordt beheerd door de Kamer van Koophandel en beoogt de zogenaamde
UBO’s (Ultimate Beneficial Owners) van juridische entiteiten in kaart te brengen. Bespreekt de
inhoud van deze wet en de gevolgen van de inwerkingtreding voor bedrijven en particulieren.
S.Yntema (AMS Advocaten) juli 2020 blog 1 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Van het Concern
Concernrecht begeeft zich op snijvlak van klassiek vennootschaps- en ondernemingsrecht,
maar ook voor vermogensrecht is een cruciale rol weggelegd in het kader van
concernfinanciering. Noemenswaardig zijn de vele diepgravende analyses van vraagstukken en
thema’s als: corporate governance van het concern, doorbraak van aansprakelijkheid en
vereenzelviging ten behoeve van schuldeisers, individuele rechtspositie en medezeggenschap
van werknemers, enquêterecht in concernverband, 403-verklaring van hoofdelijke
aansprakelijkheid, praktijk van concernfinanciering. Verschaft grondig overzicht van alle
nieuwe wetgeving en rechtspraak die sinds de vorige druk uit 2016 op dit gebied is
verschenen, uiteraard in onderlinge samenhang beschouwd, met speciale aandacht voor
recente beschikking HR inzake SNS, waarmee toegang tot concernenquête is verhelderd en
verruimd. Ook wordt stilgestaan bij de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA).
S.Bartman e.a. (K-9789013153651) 10e dr. begin september 2020
464 pag. € 50,50
Vademecum voor het Jaarrekeningenrecht
Hoe steekt een jaarrekening exact in elkaar ? Aan welke regels dient een jaarrekening te
voldoen? En hoe verhouden Nederlandse regels zich tot internationale regels op het vlak van
jaarrekeningen ? Deze 2e editie belicht de actuele stand van zaken in wet- en regelgeving per
2020. Ook komen actuele ontwikkelingen rondom extern toezicht aan de orde, evenals
verslaggeving inzake corporate governance en niet-financiële informatie.
C.v.Geffen,E.Marseille (K-9789013156226) 2e dr. augustus 2020
168 pag. € 32,00
Vaststelling van Aansprakelijkheid van Bestuurders - stappenplan voor de praktijkjurist
Ondanks de grote aandacht in de literatuur voor bestuurdersaansprakelijkheid bestaat er nog
steeds onduidelijkheid over de systematiek ervan. Gelet op de gelaagde structuur van het BW
wordt onderzocht of en op welke manier bestuurdersaansprakelijkheid in het systeem van het
‘gewone’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht kan worden geplaatst, om
meer duidelijkheid te geven wanneer en op welke gronden een bestuurder persoonlijk
aansprakelijk kan worden gehouden. Met dergelijke systematische benadering kunnen ‘grijze’
gebieden gemakkelijker worden benaderd en opgelost, wat bijdraagt aan verduidelijking van
normen die gelden voor bestuurdersaansprakelijkheid. Daarnaast bieden leerstukken die
gelden bij het ‘gewone’ contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht oplossingen
voor knelpunten bij bestuurdersaansprakelijkheid. Analyseert systematiek van onrechtmatige
daad en van wanprestatie en beschrijft zij wanneer het bestuurdersaansprakelijkheidsregime
wordt geactiveerd (het bestuurdersbegrip) en analyseert bestuurdersaansprakelijkheid binnen
het systeem van onrechtmatige daad en wanprestatie. Om overzichtelijk de systematiek van
bestuurdersaansprakelijkheid weer te geven, wordt formuleert een stappenplan geformuleerd
waarbij aansluiting is gezocht bij de bekende vereisten (of stappen) van onrechtmatige daad
en wanprestatie. Dit handzame stappenplan vormt een kapstok die overzichtelijk de
systematiek van bestuurdersaansprakelijkheid weergeeft.
L.Bach Kolling (C-9789088632709) mei 2020
372 pag. € 40,00
Vote and Value (RUG nr. 121) – an economic, historical and legal-comparative study on
dual class equity structures
Dual class equity structures give certain investors more power than others. Typically – but not
necessarily – such schemes involve granting superior voting shares to founders or insiders. As
a result, dual class equity structures are often popular with issuers, but are mostly rejected by
investors. For what firms, and under which conditions, do dual class equity structures provide

an effective instrument ? Analyzes dual class equity structures from a financial-economic and
comparative corporate governance perspective, focusing on the (legal) systems of the United
States, Germany and the Netherlands. Demonstrates that dual class equity structures can be a
suitable mechanism 26ors ome firms and under certain conditions.
T.Keijzer (K-9789013160581) 23 december 2020
688 pag. € 87,50
Waar Gaat het nu Eigenlijk Om ? - enkele gedachten over vennootschapsrecht
Afscheidsrede. Nog geen verdere informatie.
J.Huizink (K-9789013158748) april 2020
32 pag. € 25,00
Wetsvoorstel Bestuur & Toezicht Rechtspersonen (WBTR) - easy reference overview
Een schematisch overzicht van de wijzigingen in Boek 2 BW in verband met de WBTR.
M.Kolsters,R.Blaauwendraad(LoyensLoeff) april 2020 11 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Wie is de UBO ?
Minister Hoekstra van Financiën stuurt de nadere memorie van antwoord inzake het
wetsvoorstel UBO-register. Hierin wordt onder meer verduidelijkt wanneer iemand als UBO
wordt aangemerkt en wat de invloed van het huwelijksgoederenregime is.
Taxence,juni 2020 + nadere MvA 2 +19 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2019 :
Aandeelhoudersovereenkomsten
BELGISCH RECHT
Aandeelhoudersovereenkomsten zijn een nuttig instrument om de structuur van de
vennootschap aan te passen aan de noden van de onderneming en de aandeelhouders, of dit
nu een familiebedrijf, een start-up of een genoteerde vennootschap is. Aandeelhouders
verbinden zich wat betreft de uitoefening van hun lidmaatschaps- en vermogensrechten en
moduleren de overdraagbaarheid van hun aandelen. Op die manier beïnvloeden zij de werking
van de vennootschap en de samenstelling van het aandeelhouderschap, net zoals de statuten.
Tegelijkertijd rijst de vraag of de principes van het verbintenissenrecht niet moeten worden
begrensd ter bescherming van minderheidsaandeelhouders, de schuldeisers en de
vennootschap zelf. De Belgische wetgever heeft in 1991 een wettelijk regime ingevoerd en
heeft daarbij de geldigheid van sommige soorten van aandeelhoudersovereenkomsten, zoals
stemovereenkomsten, principieel aanvaard. Maar veel vragen blijven: Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken van de statuten en van de wet ? Is de raad van bestuur verplicht om
een aandeelhoudersovereenkomst na te leven? Kunnen rechtshandelingen die strijdig zijn met
een aandeelhoudersovereenkomst, nietig verklaard worden?
N.Hallemeesch (I-9789400010550) mei 2019
338 pag.geb. € 102,00
de Aandeelhoudersvergadering van de Beursvennootschap (ZIFO Reeks nr. 27)
Verslag ZIFO Congres. De bijdragen in deze bundel bouwen voort op de inleidingen gehouden
op het congres. Meerdere bijdragen zijn verrijkt met inhoudelijke punten die tijdens de
plenaire discussie ter sprake kwamen. De auteurs haken in op uiteenlopende aspecten die
relevant zijn bij de huidige en komende ontwikkelingen rondom de aandeelhoudersvergadering
van beursvennootschappen. Bijdragen over: moet fysieke aandeelhoudersvergadering worden
gehandhaafd, en aan welke voorwaarden daarbij moet worden voldaan; toekomstbeeld van de
algemene vergadering bij de beursvennootschap; arrest Boskalis/Fugro: conclusies, lessen en
vervolgvragen; fenomeen van toezeggingen die worden gedaan in de algemene vergadering;
zorgen rond kwaliteit en invloed van stemadviesbureaus.
P.Ingelse e.a.(K-9789013155570) november 2019 104 pag. € 32,50
Abuse of Companies
Focuses on whether the corporate form is used to avoid liabilities or cover illegal acts, or
whether abuse is practised to obtain certain advantages. Reveals situations where abuse may
take place and how company law and other areas of law have tackled these incidents and
practices in a variety of key jurisdictions. Gives an understanding of the background,
implications and limitations of the different measures adopted to avoid abuse of companies.
Focusing on Europe but with global implications, the topics raised include the following: how
group structures may be used by multinational enterprises to escape regulation and avoid
taxation; whether the decision to incorporate a company in a particular jurisdiction may be

abusive; companies set up for money laundering; letterbox companies formed as a front to
allow a company to benefit from one legal regime and avoid others; ex post transfers of seats
such as cross-border mergers and conversions; use of phoenix companies may constitute an
abuse of the corporate form; how corporate mobility is used to circumvent worker
participation; how online company formation & technological innovation may foster abuse.
H.Birkmose e.a.(ed.) (KL-978 9403508924) oktober 2019 424 pag. geb. ca. € 149,00
Administratieplicht en Aansprakelijkheid voor het Boedeltekort(Onderneming &
Recht nr.115)
Wanneer een rechtspersoon failleert is de curator verplicht te onderzoeken of een oorzaak
daarvan kan liggen in het niet voldoen aan de administratieplicht. Welke overwegingen spelen
een rol in dit oordeel ? Gaat in op historische ontwikkeling, inhoud en reikwijdte van de
administratieplicht. Biedt handvatten voor het oordelen of er aan deze wettelijke verplichting is
voldaan. Indien niet, dan staat kennelijk onbehoorlijk bestuur vast en wordt vermoed dat dit
een belangrijke oorzaak is van dit faillissement, met financiële gevolgen voor de bestuurder.
C.Harmsen (K-9789013154900) september 2019 400 pag. geb. € 84,50
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2019 JAARLIJKSE UITGAVE
Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en
effectenrecht zoals deze geldt op 1 maart 2019. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien
van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789492766564) 23e dr. april 2019 1648 pag. € 84,50
Asser 2-IIb : NV en BV - Corporate Governance
Sinds de vorige editie is de wetgeving voor de NV en BV op vele fronten ingrijpend gewijzigd,
vooral door de invoering van de Wet Flex-BV en de Wet bestuur en toezicht. Deze wetten
hebben geleid tot de flexibilisering van het BV-recht, de introductie van de one-tier board,
nieuwe regels over tegenstrijdig belang, diversiteit en de limitering van het aantal
commissariaten. Ook de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, de Wet aanpassing en
terugvordering bonussen en de Wet aanpassing enquêterecht hebben tot belangrijke
wijzigingen geleid. Verder is de nieuwe Corporate Governance Code in werking getreden.
Daarnaast zijn nieuwe wetten in voorbereiding, zoals het wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen, het wetsvoorstel aandeelhoudersbetrokkenheid en het voorontwerp wettelijke
bedenktijd bij onvriendelijke overnames en aandeelhoudersactivisme. Deze nieuwe regelgeving
wordt hier uitgebreid behandeld. Bevat actuele jurisprudentie met name van Hoge Raad en
Ondernemingskamer, waaronder belangrijke uitspraken inzake ASMI, Cancun, Boskalis/Fugro,
TMG, AkzoNobel en Eneco, alles actueel per 01-03-2019.
M.Nieuwe Weme,G.v.Solingen(K-9789013153743) 4e dr. juli 2019 1520 pag. € 269,00
BELGISCH RECHT
Belgian and European perspectives on Creditor Protection in Closed Companies
Papers (Ghent University) to confront the new Belgian framework on creditor protection in
closed companies with foreign experiences from recent legal and empirical research. Deals with
questions of creditor protection throughout the lifespan of companies: from the time of their
formation, over the different kinds of distributions, to their winding-up. Some contributions
focus on subordination of shareholder loans or foreclosure of security interests. Contributes to
the continuing debate on the optimal legal strategy regarding creditor protection. Provides
valuable insights on the background and foundations of the remarkable approach towards
creditor protection in closed companies in the new 2019 Belgian Companies Act.
D.Bruloot e.a. (ed.) (I- 9781780688558) augustus 2019 232 pag. € 89,00
Belgisch Vennootschapsrecht
BELGISCH RECHT
België heeft sinds 01-03-2019 nieuwe vennootschapswetgeving met vele vernieuwingen.
Artikel uit DE TIJD (F.Ysenbaert 04-03-19)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q3 2019
In deze kwartaalupdate komt onder andere een arrest van het Gerechtshof Den Bosch aan de
orde, waarin het ging om de weerlegging door een aangesproken bestuurder van het
bewijsvermoeden van artikel 2:248 lid 2 BW. Ten onrechte wordt nog weleens gedacht dat ter
weerlegging van het bewijsvermoeden enkel een van buitenkomende belangrijke oorzaak van
het faillissement aannemelijk gemaakt kan worden. Dat is niet waar.
TV.Terlouw (Ploum.nl) oktober 2019
16 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Bestuurdersaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q2 2019
In het tweede kwartaal van 2019 zijn er 59 uitspraken gepubliceerd waarin de ingestelde
vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid; 3 uitspraken Hoge Raad, 28 van
gerechtshoven, 27 van rechtbanken en 1 van het Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten.
T.Munnik (Ploum.nl) juli 2019
15 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid - Kwartaalupdate Q4 2018
In het 4e kwartaal van 2018 zijn er op Rechtspraak.nl 34 uitspraken gepubliceerd waarin de
ingestelde vordering gegrond was op bestuurdersaansprakelijkheid. Een selectie.
T.Munnik (Ploum.nl) januari 2019
9 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid uit Onrechtmatige Daad (R & P–Insolventierecht 11)
Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen
Grondige analyse van normen die de bestuurder op straffe van aansprakelijkheid in acht moet
nemen richting de schuldeisers van de vennootschap. Rode draad hierbij is het potentiële
conflict waarin belangen van schuldeisers en maatschappelijke belangen tegen elkaar
aanbotsen. Dit proefschrift biedt een geïntegreerde analyse van de civielrechtelijke en
strafrechtelijke normen die op de bestuurder persoonlijk rusten ten opzichte van de
schuldeisers van de schuldenaar-vennootschap. Belangen van schuldeisers kunnen haaks
staan op maatschappelijke belangen, zoals behoud van de onderneming en werkgelegenheid.
Welke normen moet de bestuurder daarbij in acht nemen? Tegen de achtergrond van
dogmatische inpassing van de bestuurdersaansprakelijkheid binnen het systeem van de
onrechtmatige daad, worden verschillende gevaltypes en categorieën van gedragingen van de
bestuurder besproken. Verschaft ook vanuit strafrechtelijk perspectief inzicht in de
strafbepalingen van oplichting, flessentrekkerij, bankbreuk, verduistering en onttrekking aan
pandrecht. Centraal staat de strafrechtelijke norm, gevolgd door een bestudering van het
civielrechtelijke kader - voor zover dat verder strekt dan de strafrechtelijke aansprakelijkheid.
A.Karapetian (K-9789013152777) maart 2019 528 pag.geb. € 84,50
Betekenis en Functies van het Vennootschappelijk Belang (Inst.Ondern.recht nr.115)
Sinds het verschijnen van de oratie van Sjef Maeijer over het vennootschappelijk belang, is dit
onderwerp met grote regelmaat onderwerp van studie en discussie geweest. De theorieën die
hieruit zijn voortgekomen dragen bij aan de rechtsvorming in Nederland, ook op het terrein
van rechtspraak en wetgeving. Verscheidene auteurs die een sterke bijdrage leverden aan de
duiding van het begrip ‘vennootschappelijk belang’ delen hier hun visie op dit thema.
B.Kemp e.a.(K-9789013151886) november 2019
348 pag. € 84,50
Carve-out M&A Transactions - a Practical Guide
A carve-out in the M&A context is a partial sale of a business unit from a company. It is
different from a straightforward M&A in that it is more complex with many more issues
involved. With the rise of activist investors and the search for bigger returns, the pressure on
businesses to focus on key products or jurisdictions has grown. Consequently, many
transformational M&A transactions are being undertaken by large corporates and there is
increased attention from management – and antitrust regulators – to ensure acquired assets
have a strategic fit. This frequently results in non-core products or geographies – or in the
case of mandated divestments by antitrust authorities, overlapping products – to be sold. Such
sales are attractive to private equity purchasers, adding another layer of complexity and
competitiveness to be managed. Focuses not only on the key differences in negotiating and
drafting transaction documents, the impact on counsel procedures and other legal risks to be
managed, but also looks at related regulatory and reputational risks. Provides insight into
legal, regulatory and practical elements. Topics include documentary provisions, IP transfers,
transitional services, employment risks, antitrust concerns and financing acquisitions.
R.McLaren e.a. (Globe Law- 9781787422407) september 2019 200 pag. geb. ca. € 175,00
Commentaar & Context Corporate Governance Code - praktische handleiding bij de
Corporate Governance Code
Praktische handleiding met een toelichting op de principes en best practice bepalingen van de
Code en biedt inzicht in opzet en achtergrond daarvan. In 2016 werd de 3e Corporate
Governance Code gepubliceerd. Toen zijn lange termijn waardecreatie en cultuur als nieuwe
belangrijke thema's opgenomen. In deze 2 e druk is de tekst herzien en uitgebreid. Beschrijft
ervaringen van praktische toepassing van de Code en recente ontwikkelingen.

R.Kleipool,M.v.Olffen (B-8789462907188) 2e dr. december 2019

276 pag.

€ 29,50

Comparative Company Law
Systematic and coherent exposition of company law across jurisdictions, augmented by
extracts taken from key judgments, legislation, and scholarly works. It provides an overview of
the legal framework of company law in the US, the UK, Germany, and France, as well as the
legislative measures adopted by the EU and the relevant case law of the Court of
Justice. Essential guide to how company law cuts across borders, and how different
jurisdictions shape the corporate lifespan by way of incorporation to its demise (corporate
insolvency) and eventual dissolution. Offers an introduction to the nature of the corporation,
framework of EU company law, incorporation and corporate representation, agency problems
in the firm, rights of stakeholders and shareholders, neutrality and defensive measures in
corporate control transactions, legal capital, corporate insolvency, restructuring law.
C.Gerner-Beuerle,M.Anderson-Schillig(OUP- 9780199572205) mei 2019 1088 pag.ca.€ 200,00
Comparative Law of Security Interests and Title Finance - (Law and Practice of
International Finance nr.3)
Covers the essentials of security interests and title finance from a practical perspective.
Advanced study of the law governing asset-backed finance in more than 300 jurisdictions in
the World. Contains summaries, checklists and precedents, allowing complex concepts to be
applied in real-world scenarios. Topics covered include: creation of security interests, principles
of publicity under the UCC, transfers of secured debt, enforcement of security interests,
practice and documentation of security packages, core principles of title finance, finance leases
and repos, international instruments governing security interests and title finance, conflict of
laws issues as they pertain to security interests.
P.Wood (S&M-9780414044753) 3e dr. augustus 2019 630 pag. geb. ca. € 370,00
Compendium Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging is het moment waarop een ondernemer afscheid neemt/moet nemen van
zijn levenswerk. Dit gaat vaak met de nodige spanningen gepaard, niet in het minst op
emotioneel en psychologisch vlak. Maar ook civielrechtelijke, fiscale en financiële aspecten
bepalen de wijze van bedrijfsopvolging. Is de gekozen route civielrechtelijk begaanbaar ? Kan
de eventuele belastingheffing worden vermeden ? Is de overname voor de opvolger wel
financierbaar en daarmee economisch rendabel ? Zet hier alle relevante elementen uiteen:
Leerstukken uit BW, gevolgen van bedrijfsopvolging voor de IB, Vpb, erf- en schenkbelasting,
financiering van overname en waardering van de onderneming komen aan de orde.
E.Heithuis,R.Franken(red.) (K-9789013153187) 3e dr. september 2019 360 pag. € 84,95
de Concern(genoten)Enquête - naar huidig en wenselijk recht (v.d.Heijden Inst. nr.158)
Grondige analyse van de doorwerking van het enquêterecht in concernverhoudingen, waarbij
ook wordt stilgestaan bij het formele en materiële internationale privaatrecht. Buigt zich hierbij
over vragen omtrent rechtsmacht en toepasselijk recht. Hoofdstuk 7 over enquêtebevoegdheid
van houders van (certificaten van) aandelen in concernverhoudingen vormt belangwekkend
onderdeel. Hierin wordt ingegaan op de vraag waaraan (het verzoek van) een aandeel- of
certificaathouder moet voldoen om bevoegdelijk te kunnen verzoeken om een enquête bij
zowel de moedermaatschappij als haar dochtermaatschappij.
R.Jager (K-9789013155266) oktober 2019
564 pag. geb. € 84,50
Conflict of Laws in International Finance (Law & Practice of International Finance
nr.8)
Gives practical guidance on the conflict of laws from the governing law of contracts to areas
such as financial regulation, financial torts, trusts and insolvency. Helps to decide which legal
system to adopt and how to resolve issues. Covers the governing law of contracts, so that the
basis on which international financial contracts should operate is clear. Explains jurisdiction
over financial contracts, in particular the arbitration of financial contracts and the enforcement
of foreign judgments. Looks in detail at conflict of laws for security interests and title finance
Examines conflict of laws for financial torts and financial trusts. Discusses the conflict of laws
for regulation of international finance and regulatory jurisdiction, making the application of the
correct regulations simpler. Provides coverage of sovereign immunity in the UK, US and EU as
well as the recognition of states, state succession and international organisations. Includes
special treatment of conflict of laws in insolvency.
P.Wood (S&M-9780414044685) 2e dr. augustus 2019 770 pag. geb. ca. € 370,00

Corporate Acquisitions and Mergers in the European Union in principe jaarlijkse uitgave
Concise, practical analysis of current law and practice relating to mergers and acquisitions of
public and private companies in the European Union. Offers clear explanation of each step in
the acquisition process from the perspectives of both the purchaser and the seller. Key areas
covered include: structuring the transaction; due diligence; contractual protection;
consideration; and the impact of applicable company, competition, tax, intellectual property,
environmental and data protection law on the acquisition process.
R.Celli e.a.(KL- 9789403516516) 3e dr. juli 2019 208 pag. ca. € 83,00
European Fashion Law - a Practical Guide from Start-up to Global Success
Accessible guide to the legal issues associated with running a fashion business in Europe.
Follows the lifecycle of a fashion business from protecting initial designs through to global
expansion. Logical and easy-to-follow structure which highlights relevant legal considerations
at each stage in the development of a fashion business. Practical guidance on commercial
issues associated with the fashion industry, including: how to avoid costly legal disputes,
launching a website and working with third parties. Advice on how to protect a company’s
intellectual property at each stage of business development: from registering designs to
combating counterfeits. Concise overview of relevant EU legislation and case law as it applies
in practice. Helpful guide for running a fashion business and for their in-house legal teams.
R.Burbridge (E.Elgar-9781788113021) maart 2019 448 pag. pap. ca. € 86,00
Financiering van de Productieketen (Onderneming & Recht nr.106)
Eerste uitgave in Nederland die zich richt op deze materie. Productieketenfinanciering is één
van de onderliggende financiële processen waar de fysieke productieketen op rust. Wanneer
een schakel in de keten zijn stabiliteit verliest door gebrekkige financiering, bedreigt dit het
voorbestaan van de hele keten. Welke zijn juridische kaders rond productieketenfinanciering ?
Welke actuele ontwikkelingen zijn hierbij op dit moment relevant ? Maakt verschillende
financieringsvormen op het vlak van productieketenfinanciering inzichtelijk. Hierbij passeren
financieringsvormen op basis van vorderingen, handelsgoederen of documentair krediet en
bankgaranties de revue. Daarnaast komen ook diverse actuele ontwikkelingen aan bod. Zo
wordt de productieketenfinanciering beschouwd in het licht van de verbeterde positie van de
leverancier. Verschaft ook krijgt inzicht in hoe technologische vernieuwingen een draai geven
aan de rol van de financier.
G.Bergervoet e.a.(red.) (K-9789013152272) januari 2019 252 pag. geb. € 79,50
Freedom of Establishment for Companies in Europe (EU/EEA) (Ars Aequi Cahier)
Overview of the freedom of establishment, one of the four freedoms central to the European
Union’s single market. Contextualizes corporate mobility within a broader economic discussion
on market access before turning to the private international law dilemmas posed by legal
entities moving across borders. Next, the foundational work done to include the freedom of
establishment in EU legislation is explained. Presents the limitations that can be imposed on
this freedom and the growing body of CJEU case law that has interpreted the scope of these
limitations, thereby providing the contours of the freedom of establishment itself. Delves into
the mechanisms provided under EU secondary legislation to enable legal entities to exercise
their freedom of establishment, focusing particularly on cross-border mergers and the Societas
Europaea. Last chapters are devoted to cross-border divisions and ongoing developments in
European company law that are material to freedom of establishment, most notably the 2018
proposal for a legislative framework for cross-border divisions and cross-border conversions.
M. Mannan, I.S. Wuisman(A- 9789492766557) juni 2019 136 pag.
€ 21,50
Geschriften vanwege de Ver.Corporate Litigation 2018-2019 (v.d.Heijden Inst.- 157)
Het jaarboek weerspiegelt hot issues, nieuwe trends en bezonken opvattingen in het
ondernemingsprocesrecht. Staat o.a. stil bij de fairness opinion in uitkoopprocedure, de
Amerikaanse fraud-on-the-market-theorie, procesfinanciering bij massaschadezaken en de
Netherlands Commercial Court. Ook discussiebijdragen over o.a. onmiddellijke voorzieningen
in enquêterecht en ‘tegenstrijdig belang’-begrip in het enquêterecht, verhandelingen over deal
protection, ondernemingsraad in overnametransacties en over bedrijfsgeheimen.
Y.Borrius e.a.(red.)(K-9789013153019) juli 2019 456 pag. geb. € 35,50
Glimlachjes en Andere Weemoedigheden (Inst.Ondernemingsrecht RUG-nr. 100 a)

Deze bundel verschijnt als eerbetoon aan prof. mr. P. van Schilfgaarde. Bijna 50 jaar geleden
aanvaardde hij het ambt van gewoon hoogleraar handelsrecht aan de RiU Groningen met zijn
baanbrekende rede “Doorbraak van aansprakelijkheid in het NV-recht”. Vanaf 1989 was hij ook
als hoogleraar Ondernemingsrecht verbonden aan de Univ. Utrecht, tot zijn emeritaat in 2001.
Deze functies combineerde hij jarenlang met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Het
vennootschaps- en ondernemingsrecht heeft de afgelopen vijftig jaar een stormachtige
ontwikkeling doorgemaakt. Van Schilfgaarde heeft aan de wieg van veel van deze
vernieuwingen gestaan. Weinigen weten dat Van Schilfgaarde ook dichter is. Onder het
pseudoniem Bacchus Rietveld verschijnt nu deze bundel.
B.Rietveld (pseudoniem) (K-9789013155136) oktober 2019 80 pag. € 25,00
Global Merger Control Handbook
With an increasing number of cross-border strategic corporate reorganisations in today’s global
environment, understanding of and compliance with the latest regulations and requirements is
of vital importance. To help navigate through the various specific merger control regulations,
this major new work offers a thorough and very detailed overview of relevant local rules,
methodology, process and timing requirements across over 50 jurisdictions, on a country by
country basis. VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE BESCHIKBAAR.
DLA Piper(Gobe Law- 9781787422162) januari 2019 1000 pag. geb. (3 bnd) ca. € 615,00
Groepsregime, Kaarrekening en 403-Aansprakelijkheid (Inst.Ondern.recht nr.116)
Onderzoekt en bespreekt uitgebreid de in art. 2:403 BW opgenomen jaarrekeningvrijstelling
voor rechtspersonen. Verschaft een totaalbeeld van zowel jaarrekeningvraagstukken als van
civielrechtelijke aspecten verbonden aan de 403-verklaring. Voorwaarden voor rechtsgeldig
gebruik van het groepsregime komen elk zowel afzonderlijk als gezamenlijk aan de orde. Ook
wordt stilgestaan bij wat er moet gebeuren indien aan één of meer voorwaarden niet langer
wordt voldaan, met inbegrip van fusie en splitsing. Laat onvolkomenheden in de regeling zien
en de praktische complicaties die aan de 403-aansprakelijklheid zijn verbonden.
E.Nass (K-9789013155365) november 2019 344 pag. € 84,50
de Groepsvrijstelling in de Praktijk - praktische handleiding voor iedereen die te maken
heeft met 403-verklaringen
Vertaalt actuele wetgeving, rechtspraak en rechtsliteratuur over de groepsvrijstelling naar de
praktijk. Bevat naast achtergronden en uitleg vooral handvatten en voorbeelden die concreet
kunnen worden toegepast. Alle belangrijke deelonderwerpen komen voorbij, zoals inhoud van
de vrijstelling, voorwaarden voor de vrijstelling en perikelen bij het intrekken van de 403verklaring en beëindigen van de overblijvende aansprakelijkheid. De lezer vindt in deze
uitgave diverse modellen die in dat kader kunnen worden gebruikt. Praktijkhandleiding bij de
groepsvrijstelling van artikel 2:403 BW en de daarmee verband houdende 403-verklaringen.
M.v.Zoest (P-9789462512023) mei 2019
54 pag. € 15,50
Handboek Notarieel Ondernemingsrecht : Vereniging, Coöperatie en Onderlinge
Waarborgmaatschappij (v.d.Heijden Inst.nr. 132-2)
Vormt het 2e deel in de serie van het ‘Handboek notarieel ondernemingsrecht’. Deze beslaan
uiteenlopende thema’s binnen het notarieel ondernemingsrecht, steevast gekenmerkt door een
op de praktijk toegespitste opbouw in relevante deelonderwerpen. In het 1e deel stond de BV
met beperkte aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap centraal.
Dit 2e deel behandelt actuele thema’s omtrent de vereniging, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij. In het 3e deel zal de stichting in diverse gedaanten behandeld worden.
Staat ook stil bij komende wetswijzigingen (wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen).
B.Snijder-Kuipers,G.Rensen (K-9789013155174) oktober 2019 476 pag. geb. € 56,00
Inleiding Personenvennootschappen
Behandelt maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
Besteedt uitgebreid aandacht aan de vennootschapsrechtelijk aspecten van de
personenvennootschap, evenals aan het vennootschapsgoederenrecht. Ingegaan wordt op
ontstaan van de vennootschap, inbreng in de vennootschap en gevolgen daarvan,
verhoudingen tussen de vennoten onderling en hun verhouding met derden, faillissement,
ontbinding, vereffening, verdeling en/of afwikkeling, voortzetting en ‘omzetting’.
Sluit af met hoofdstuk over enkele fiscale aspecten van personenvennootschappen.
J.Hamers,L.v.Vliet (B-9789462904460) 5e dr. september 2019 242 pag. € 39,95

Jaarboek Compliance 2019
Jubileumeditie: Het Nederlands Compliance Instituut bestaat twintig jaar. Onderwerpen als de
Agile compliance officer en de dynamiek in het compliancesysteem komen aan bod en men
verkrijgt inzicht in actuele onderwerpen als cryptocurrencies, daderschap en de uitdagingen die
de Europese Anti-witwasrichtlijnen met zich meebrengen. Naast de artikelen treft men
bijdragen van (oud-) medewerkers van het Nederlands Compliance Instituut aan.
C.Wielenga e.a. (Ned.Compliance Inst.-978 9491252358) april 2019 232 pag. € 49,00
Jaarboek Corporate Governance 2019-2020
JAARLIJKSE UITGAVE
Verzameling van bedrijfseconomisch, juridisch, bedrijfs-ethisch en organisatorisch
georiënteerde artikelen. Een terugkerend thema is langetermijnwaardecreatie. Maar liefst vier
hoofdstukken haken op dit onderwerp in. Verschaft zo handvatten voor effectief meten en
communiceren van factoren van belang voor langetermijnwaardecreatie, in kritisch perspectief.
M.Lückerath-Rovers e.a. (red.) (K-9789013155327) begin november 2019 224 pag. € 49,50
Jaarrekeninglezen voor Juristen
CURSUSBOEK !!
Zelfs juristen krijgen vroeg of laat met cijfers te maken. Of het nu gaat om oprichting van BV,
inbreng van een eenmanszaak in een BV, bedrijfsopvolging, verdeling van krachtens erfrecht
verkregen aandelen, verdeling van aandelen die tot een huwelijksgemeenschap behoren,
beoordeling van draagkracht van ondernemer bij alimentatie, regeling met schuldeisers of
faillissement. zonder een snel en goed inzicht in de cijfers kunnen juristen geen goed juridisch
advies geven. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben op jaarrekening van onderneming of
vennootschap. Kritisch en analytisch lezen en begrijpen van een jaarrekening is onmisbaar.
P.de Geus,H.Scholten (B-9789462906525) 7e dr. augustus 2019 298 pag. € 47,00
Bijbehorend NIEUW : Casuïstiek Jaarrekeninglezen(B-9789462906488) 468 pag. € 41,50
JB - Opstellen aangeboden aan prof. mr. J.B. Huizink (ZIFO - Reeks)
JB was hoogleraar aan zowel de economische als juridische faculteit van de VU en vervulde
dus een waardevolle brugfunctie die tot uitdrukking kwam in door hem begeleide promoties
en publicaties, waarin de relatie tussen ondernemingsrecht en accountancy een belangrijke
plaats inneemt naast insolventierecht, financiële recht en het jaarrekeningenrecht.
(K- 9789013155969) december 2019
652 pag. geb. € 49,50
de Juridische Organisatie van de Onderneming
Actuele nieuwe druk van deze klassieker over de verdeling van juridische bevoegdheden
binnen een onderneming. Die ligt bij eenmanszaak anders dan bij een BV. De rechtsvorm
bepaalt namelijk in hoge mate hoe de juridische organisatie van een onderneming eruit ziet.
Alle relevante rechtsvormen worden behandeld. Op diverse plaatsen is verband gelegd tussen
de juridische organisatie van de onderneming en het fiscale recht. De juridische organisatie
van de onderneming wordt gewijzigd door omzetting van de ene rechtsvorm naar de andere,
bij fusie of overname en bij herstructureringen en reorganisaties. Daarover in laatste chapiter.
A.Dorresteijn,R.v.h.Kaar (K-9789013147698) 14e dr. maart 2019
300 pag. € 74,75
Juridische Splitsing van Kapitaalvennootschappen - civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke
aspecten
Het accent ligt hierop kapitaalvennootschappen. Op andere rechtspersonen als de vereniging
en stichting wordt beperkt ingegaan. Behandeld wordt wettelijke regeling, jurisprudentie,
stappen die gezet moeten worden om tot een splitsing te komen inclusief postfusieacties en
aandachtspunten op basis van praktijkervaring. Ook grensoverschrijdende splitsing komt aan
bod. Een aantal onderwerpen is in meer detail uitgewerkt in capita selecta.
P.Simonis e.a. (S-9789012404945) augustus 2019
696 pag. € 67,00
Law and Regulation of Investment Management
Provides a complete guide to the law and regulation of investment management. Looks at the
nature of the client services relationship. Considers internal compliance and the ramifications
of conflicts of interest and information barriers. Examines the legal issues raised by settlement
and custody. Discusses the fiduciary duties that arise through investment management. Looks
at the contractual issues of the investment mandate. Provides overview of key US legislation.
Deals with investment management in the US, France, Germany, Luxembourg, Ireland and
Hong Kong. Covers specialist areas such as Hedge Funds, closed ended funds, private equity

funds. Includes analysis of national and international case law. Provides commentary and
analysis on national and international legislation. New to this edition:Examines the new
regulatory structure post-MiFID II, considers changes under AIFMD, covers RTS and ITS under
SFTR and amendments to related EMIR RTS, includes updated case law.
D.Frase (S&M-978 0414054905) 4e dr. augustus 2019 854 pag. geb. ca. € 325,00
Law for Sale - A Philosophical Critique of Regulatory Competition
Explores how states compete for the favour of mobile consumers of their legal products,
particularly in tax law, company law, and contract law. Identifies the structural preconditions
for 'law markets' and for the fields of law that incite competition among legislators. Concludes
that 'law markets' are at odds with principles such as democracy, state autonomy, and political
authority. Investigates how the 'moral limits of markets' debate applies to political theory and
legal philosophy. Assesses the impact of Brexit on regulatory competition in Europe. Common
markets, open borders, air traffic, and the internet have made it faster and less expensive to
change places and jurisdictions. As a result, legal forums are increasingly treated as a good
that is subject to the market mechanism. Individuals and corporations increasingly have free
reign to choose which legal rules to apply to their company, their contract, their marriage, or
their insolvency proceedings. States in turn grant these opportunities and respond to demand
by competing with other suppliers of legal regimes. Describes a dynamic in which states as
producers of legal rules compete for the favour of mobile consumers of their legal products.
J.Stark (OUP-978 0198839491) maart 2019
224 pag. geb. ca. € 88,00
M&A Disputes and Completion Mechanisms
In the course of an M&A transaction, the M&A professionals and their advisors face a series of
decisions, often against the backdrop of an unrealistic deadline, imperfect information and a
shrewd other side. In making these decisions, they have to deal with complex technical
matters at the intersection of disciplines, including accounting, law, taxation, corporate
finance, operations, environmental and strategy. Deals here with numerous matters that need
to be addressed during M&A negotiations including the following: the equity bridge: from firm
value to the purchase price for the equity; closing conditions, the closing process and the
completion accounts; in-depth discussion of individual purchase price adjustments from
factoring to pensions and from leases to the working capital reference value; material adverse
change clauses; aspects of locked box transactions, including the interest over the locked box
period; how to structure earn-outs to avoid disputes; red flags for fraud; damages valuation in
M&A disputes; and lessons learned on how to avoid or deal with disputes.
H.Ziehms (KL-9789041186256) januari 2019 224 pag. geb. ca. € 158,00
Minority Shareholders - Law, Practice, and Procedure
As more and more legal emphasis is put on corporate governance, and as the influence of
shareholder activism continues to grow, practitioners increasingly need a source of up-to-date
and detailed information on the rights and remedies available to the minority. This is the only
book to focus on this increasingly topical and important subject.
V.Joffe e.a.(OUP-9780198820383) 6e dr. januari 2019 720 pag.geb. ca. € 320,00
het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen & Verenigingen
BELGISCH RECHT
De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen trad in werking op 1 mei 2019. Deze wet vervangt eveneens de wet van 27 juni
1921 inzake de VZW’s, stichtingen en Europese politieke partijen en de wet van 31 maart 1898
op de beroepsverenigingen. Deze wet bevat een zeer fundamentele wijziging van het hele
landschap van vennootschappen en verenigingen in België. Dit cahier maakt een analyse van
de meeste, voor de courante praktijk aanwijsbare aandachtspunten inzake vennootschappen.
H.Braeckmans,R.Houben (I-9789400010932) september 2019 76 pag. € 46,50
H.Vanhees- Tekstuitgave WVV (I-9789400010413) mei 2019 640 pag. € 39,50
Onderneming, Digitalisering en Data (Preadviezen Vereeniging Handelsrecht -2019) over corporate governance en handhaving in het digitale tijdperk
Na inleiding van H-J de Kluiver volgen de preadviezen Reflecties over de impact van de digitale
revolutie op corporate governance van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen
(L.Moerel) en Caleidoscopische handhaving en datagebruik van ondernemingen (S.Yakovleva,
W,Geursen, A.Arnbak) Eén van d constateringen is dat het databeschermingsrecht zo breed is

opgezet het zo langzamerhand de 'law of everything' gaat worden en handhaving uitsluitend
door de databeschermingsautoriteiten behalve niet goed mogelijk.
E.Moerel e.a. (P-9789462512115) december 2019
78 pag. € 19,50
Onderneming en Digitalisering (Onderneming & Recht nr. 116)
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht bestaat 25 jaar! Het thema van deze jubileumbundel
zich op een actueel rechtsgebied: ondernemingsgericht privaatrecht en digitalisering.
Na inleiding volgen de hoofdstukken : Demystifying smart contracts; Zoekmachines,
digitalisering en de rol van het Nederlandse privaatrecht; Digitalisering en civielrechtelijke
geschilbeslechting; The automation of international contracts: a private international law
perspective; Platformarbeid in Nederland; Digitaal goederenrecht; Afwijkende wijzen van
executie bij pand en hypotheek; Digitale transparantie in het insolventierecht; The potential
impact of technology on the enforcement of security interests; Toekomst-bestendige
verslaggeving & de roboaudit; De digitale algemene vergadering van aandeelhouders;
Flitshandel, andere vormen van algoritmische handel en directe elektronische markttoegang;
Banken en de digitale transformatie; RegTech en SupTech: inzet van technologie bij
compliance en het toezicht op financiële ondernemingen; Zorgplicht, pensioen en
pensioenfonds: van digitalisering naar algoritmisering; Risico’s voor financiële instellingen bij
digitalisering van de financiële sector.
C.Jansen,B.Schuijling,I.Aronstein(red)(K-9789013155440) oktober 2019 396 pag. geb.€ 89,50
Ondernemingen in Moeilijkheden
BELGISCH RECHT
Ondernemingen in moeilijkheden, hun aandeelhouders en/of zaakvoerders (en zelfs derden)
staan voor de vraag of de onderneming best in faling gaat, een procedure in het kader van de
Wet Continuïteit Ondernemingen opstart of vrijwillig overgaat tot ontbinding en vereffening.
Biedt een overzicht van de gelijkenissen en de verschillen, de voor- en nadelen van deze drie
mogelijke opties. Hierbij staan zowel de impact op de activa en passiva van de onderneming,
als op de vermogenssituatie van andere betrokkenen centraal. Richt zich zowel naar Belgische
ondernemingen als naar buitenlandse ondernemingen met een Belgische vestiging.
D.Blommaert,J.Derammelaere (I- 9789400010161) September 2019 250 pag. € 46,50
Ondernemingsrecht in Hoofdlijnen
BELGISCH RECHT
Nieuwe editie van Belgische klassieker weer geactualiseerd wegens de vele wetswijzigingen.
E.Dirix e.a.(I-9789400009196) 11e dr. oktober 2019
562 pag.
€ 99,00
Project Finance, Securitisations and Subordinated Debt (Law & Practice of
International Finance nr. 7)
Reviews project finance structures and explains exactly how the agreements should be set up.
Examines project finance contracts and financial agreements, explaining the terms and how to
draw up watertight agreements. Surveys securitisation internationally, comparing the world’s
key jurisdictions, enabling the reader to advise on securitisations with parties from any
jurisdiction. Sets out securitisation documentation from a practical perspective. Contains a
global comparative survey of the law of subordinated debt. Explains the applicable legislation
and regulations, drawing out the differences between jurisdictions. Discusses the different
classes of subordination agreement. Provides document outlines for structuring documents
correctly, without missing any crucial clauses or pertinent information.
P.Wood (S&M-9780414044722) 3e dr. augustus 2019 300 pag. geb. ca. € 320,00
Rechtspersonen ed. 2019/2020 (Kluwer Pocket)
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van
het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving,bijgwerkt tot 01-08-2019.
C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013154603) augustus 2019 1012 pag. € 48,50
Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7)
Centraal staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen centraal. Belicht de
privaatrechtelijke rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A
BW (maatschap) en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap)
tegen de achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin. Ook wordt stilgestaan bij
diverse bijzondere regelingen zoals Handelsregisterwet, Wet OR en de concernbegrippen.

Aan de hand van de verschillende samenwerkingsvormen worden essentiële onderwerpen
vergelijkend uiteengezet, als: oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht,
besluitvorming en vertegenwoordiging, zorgvuldig vermogensbeheer.
J.Huizink e.a. (K-9789013152890) 5e dr. 20 augustus 2019 484 pag.geb. € 46,00
Regres bij Concernfinanciering (v.d.Heijden Inst. nr. 156)
Werpt eerst een pionierende blik op deze langlopende kwestie. Waar andere publicaties hun
behandeling van de regresproblematiek veelal beperken tot een artikel of hoofdstuk, belicht dit
proefschrift een aanzienlijk breder scala aan achtergronden. Vanuit het perspectief van de
regresproblematiek raakt de titel ook aan het dieperliggende vraagstuk over hoe het recht
omgaat met het concern als juridisch fenomeen. Bouwt hiernaast voort op het debat met een
extern rechtsvergelijkend onderzoek om na te gaan waarom regres bij concernfinanciering
juist in Nederland tot onzekerheid leidt en in de ons omringende landen niet.
C.v.Oostrum (K-9789013152593) februari 2019
464 pag. geb. € 79,50
Regulating Industrial Internet Through IPR, Data Protection and Competition Law
The first book to deal with legal questions related to Industrial Internet.It follows a
multidisciplinary approach that is instructed by law concerning intellectual property, data
protection, competition, contracts and licensing, focusing on business, technology and policydriven issues. It aims to provide a comprehensive analysis of the Industrial Internet regulation.
Perspectives include the following: regulation of Industrial Internet via intellectual property
rights (IPR); data ownership versus control over data; artificial intelligence and IPR
infringement; patent ownership in Industrial Internet; abuse of dominance in Industrial
Internet platforms; data collaboration, pooling and hoarding; legal implications of granular
versioning technologies; and misuse of information for anticompetitive purposes.
R.Ballardi e.a.(ed.) (KL-9789403517704) oktober 2019 512 pag. geb. ca. € 195,00
het Schadebegrip bij Overnameovereenkomsten
Wat bedoelen partijen die betrokken zijn bij overnameovereenkomsten precies als ze het
hebben over 'schade' ? Het is hier de vraag of er überhaupt gesproken kan worden van 'hét
schadebegrip'. Partijen treffen hierover in hun overnameovereenkomst immers veelal een
specifieke regeling. 'Het probleem is dat in die regeling het begrip "schade" vaak wordt
genoemd, zonder dat duidelijk is wat partijen met dat begrip dan precies voor ogen stond.'
E.v.Wechem (oratie OU) september 2018 26 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht, Editie 2019-2020
Bevat commentaren op: Burgerlijk Wetboek, Boek 2, 3, 7A en 10; Handelsnaamwet;
Handelsregisterwet 2007; Rijkswet vrijwillige zetelverplaatsing van rechtspersonen. Alle
belangrijke thema’s worden toegelicht; van de oproep voor de algemene vergadering van
aandeelhouders tot de aansprakelijkheid van bestuurders.
M.v.Ginneken e.a.(red.) (S-9789012405256) november2019 2540 pag. geb. € 285,00
Sett-Off and Netting, Derivatives and Clearing Systems (Law & Practice of
International Finance nr. 6)
Provides a worldwide comparative study of set-off and netting including a survey of special
netting statutes globally, in order to apply the appropriate legislation, directives and case law
correctly, regardless of where the parties are based and operating. Includes outlines of set-off
and netting agreements including group account netting, together with commentary, to
facilitate the drafting of agreements. Covers all types of derivatives and derivative markets
and the legal risks that may arise. Sets out clear outlines for swaps and derivatives
transactions, clarifying the terminology used. Discusses the legal risks of derivatives. Analyses
the ISDA master agreement, providing expert guidance on its meaning and how it can be used
in practice. Sets out law and procedure underlying international clearing settlement systems.
P.Wood (S&M-9780414044746) 3e dr. augustus 2019 450 pag. geb. ca. € 320,00
Sustainability Reporting in Capital Markets: A Black Box ? (ZIFO – Reeks)
Examines how regulation and policies regarding sustainability reporting affect how corporations
develop and implement such report. Weaves together insights from over 100 interviews with
sustainability reporting experts and management professionals, covering companies,
sustainability indices, rating agencies, pension funds, government and financial institutions,
between 2011 and 2016, in Brazil, Sweden,the Netherlands and the United States.

A.Duarte Correia (K-9789013156522) december 2019

388 pag.

€ 71,50

Transparency of Stock Corporations in Europe - Rationales, Limitations and Perspectives
Explores transparency as a key regulatory strategy in European business law. Examines the
rationales, limitations and further perspectives on transparency that have emerged in various
areas of European law including corporate law, capital markets law and accounting law, as well
as other areas of law relevant for European (listed) stock corporations. Presents a clear and
accurate picture of the recent reforms in the European transparency regime. Endorses a multidimensional notion of transparency,.Considers relevant enforcement mechanisms and
discusses implications of disparate enforcement concepts in European law from private and
public law perspectives. Chapters on :transparency & corporate law; evolution of disclosure in
capital markets; developments in business law; limits of transparency; enforcement.
V.Tountopoulos,R.Veil(ed.)(HART-9781509925520) december 2019 392 pag. geb.ca.€ 120,00
Twee Eeuwen Tegenstrijdig Belang
Deze Rotterdamse oratie laat zien hoe belangenverstrengeling van alle tijden is. Beginnend bij
Adam Smith wordt onderzocht hoe in ruim 2 eeuwen is gepoogd om de risico’s van
tegenstrijdig belang te beteugelen. Beperkt hij zich niet tot een juridische analyse. Illustreert
aan de hand van levensgeschiedenissen van de Rotterdamse havenbaronnen Lodewijk Pincoffs
en Anton Kröller tot welke problemen tegenstrijdige belangen konden leiden. Gaat in op de rol
van de Ondernemingskamer bij tegenstrijdig belang. Doet voorstellen op het gebied van
bestuurdersaansprakelijkheid. Begripsvorming en analyse van de problematiek is verdiept,
gedragsregels voor bestuurders en commissarissen zijn ontwikkeld en het sanctiearsenaal is
fijnmaziger geworden. Maar zo lang personen in verschillende hoedanigheden deelnemen aan
het rechtsverkeer, zullen kwesties van tegenstrijdig belang blijven terugkomen.
M.de Jongh (B-9789462906860) augustus 2019 87 pag. € 34,50
UBO in Europe- Definition and registration in European countries (v.d.Heijden Inst.nr.159)
Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn moet elk land binnen de Europese Unie een
nationaal UBO-register instellen. In dit register wordt vastgelegd wie de uiteindelijke
belanghebbende van een onderneming is (ultimate beneficial owners, UBO’s). Hiermee biedt
de wetgeving houvast in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. Schetst hier
een overzicht van de UBO-definitie en de implementatie van deze regelgeving per Europese
lidstaat. Bij de totstandkoming is per lidstaat samengewerkt met eenvooraanstaand lokaal
advocatenkantoor. Dankzij de samenwerking met lokale juridische partijen slaagt de uitgave
de actuele situatie en verschillen binnen Europa per 1 juli 2019 inzichtelijk te maken. Deze
publicatie is geschreven in het Engels. Relevante wetteksten zijn, waar beschikbaar, in de
Engelse taal opgenomen. Internationaal opererende bedrijven/instanties kunnen aan de hand
van dit praktische overzicht per lidstaat vaststellen wie als UBO geregistreerd moet worden.
B.Snijder-Kuipers (K-9789013156003) november 2019 244 pag.geb. € 29,50
Van de BV naar de BVBA naar de BV. - de civiele mogelijkheden en fiscale gevolgen van de
grensoverschrijdende rechtsvormwijziging uiteengezet
Onderzoektt de civiele mogelijkheden en fiscale gevolgen zijn van wijzigen van Nederlandse BV
in een Belgische BVBA en andersom, al dan niet met verplaatsing van de werkelijke zetel.
A.Benhammou (scriptie EUR) september 2018 55 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Van Vereniging & Stichting, Coöperatie & Onderlinge Waarborgmij
De enige wetenschappelijke titel waarin deze rechtspersonen in hun samenhang worden
behandeld. Alle belangrijke privaatrechtelijke aspecten komen daarbij geïntegreerd aan bod.
Start met een rechtshistorische inleiding en belicht achtereenvolgens: wettelijke kenmerken
van deze rechtspersonen, oprichting, interne recht, organisatie & besluitvorming,lidmaatschap,
algemene vergadering, bestuur, vertegenwoordiging, toezicht op het bestuur, complexe
verenigingen en stichtingen, statutenwijzigingen, omzetting, fusie en splitsing, ontbinding van
deze rechtspersonen. Alles op systematische wijze gebundeld, inclusief referentie naar de
meest recente literatuur, jurisprudentie, wetgeving en wetsvoorstellen. Zo is bijvoorbeeld de
meest recente wijziging van het wetsvoorstel bestuur en rechtspersonen opgenomen.
v.Dijk,T.v.d.Ploeg (K-9789013141528) 7e dr. 20 augustus 2019 516 pag. € 46,00
Vertrouwen Voorop - een onderzoek naar kwaliteitsbevorderende wetgeving voor
Nederlandse accountantsorganisaties (Inst.Ondernemingsrecht nr. 114)

Rotterdamse dissertatie die inzicht biedt in de regulering waarmee wet- en regelgevers het
verloren vertrouwen in de accountant en de accountantsorganisatie trachten te herstellen.
Beantwoordt twee centrale vragen: 1. Waarom is kwaliteitsbevorderende wetgeving voor
accountantsorganisaties tot stand gekomen ? 2. En in hoeverre is de kwaliteitsbevorderende
wetgeving voor accountantsorganisaties effectief vormgegeven en in staat
kwaliteitsbevorderend te werken in de praktijk ? Op basis van een onderzoek, dat uitsluitend
gebaseerd is op publieke beschikbare informatie, wordt de discrepantie bloot gelegd tussen de
maatschappelijke behoefte aan vertrouwen in de accountant enerzijds, en de effectiviteit van
de daartoe strekkende wetgeving anderzijds.
E.Eijkelenboom(K-9789013154115) begin juni 2019 320 pag. € 84,50
Vzw, Stichting, Ivzw en Coöperatie - GPS 2019: het nieuwe Wetboek van
vennootschappen en verenigingen met aangepaste modellen
BELGISCH RECHT
handig instrument voor bestuurders, directies en adviseurs van sociale ondernemingen in de
vorm van vzw, stichting, ivzw en coöperatie bij het nieuwe Wetboek van vennootschappen en
verenigingen (WVV). Met de selectie van wetsbepalingen die enkel op deze sociale
ondernemingen van toepassing zijn, wordt het WVV hanteerbaarder.
M.Denef (red.)(Die Keure-9789048636389) 3e dr. december 2019 224 pag. € 63,00
Waarderingsvragen in het Ondernemings- en Insolventierecht (Onderneming &
Recht nr. 107)
Niet alleen bij ondernemingsrechtelijke procedures speelt waardering een essentiële rol, ook
bij ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren is waardering van groot belang. Dit
blijkt onder andere uit het voorontwerp van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord
ter voorkoming van faillissement), hetgeen op dit moment ter advisering voorligt bij de Raad
van State. Onder de WHOA is het in het kader van de cross class cram down relevant om vast
te stellen welke vermogensverschaffers ‘in’ of ‘out of money’ zijn. In dit verband biedt deze
uitgave een grondige verkenning van diverse actuele, conceptuele waarderingsvragen als de
redemption option value en de reorganisatiewaarde. De uitgave opereert op het snijvlak van
financiële economie en ondernemings- en insolventierecht.
S.v.d.Berg (K-9789013152050) januari 2019 368 pag. geb. € 81,75
Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
BELGISCH RECHT
Tekstuitgave van In het integrale Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)
terug, zoals het verschenen is in het Belgisch Staatsblad en sinds 1 mei 2019 in werking is
gestreden. Op bestaande organisaties is het nieuwe WVV van toepassing vanaf 1 januari 2020.
H.VanHees (red.) (I- 9789400010413) mei 2019
640 pag.
€ 39,50

---------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2018:
Accountants in Business – NIEUWE GEDRAGSREGELS
De Nadere voorschriften NOCLAR (Non-Compliance with Laws and Regulations) zijn per 1
januari 2019 definitief. Ze geven aan wat er van (senior) accountants in business wordt
verwacht en hoe zij moeten handelen als de eigen organisatie of cliënten de regels niet
naleven. Het bestuur van de NBA en het ministerie van Financiën hebben de NV NOCLAR
goedgekeurd. Na publicatie in de Staatscourant zijn de Nadere voorschriften NOCLAR definitief.
Concept Nadere voorschriften NOCLAR + Toelichting 51 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2018 JAARLIJKSE UITGAVE
Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en
effectenrecht zoals deze geldt op 5 januari 2018. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien
van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789492766205) 22e dr. begin mei 2018 1728 pag. € 74,50
Asser Serie deel 2-III Overige rechtspersonen : Vereniging, coöperatie, onderlinge
waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en Europese rechtsvormen
Deze nieuwe druk is geheel aangescherpt op basis van actuele wetgeving, jurisprudentie en
literatuur. Brengt overzicht in de verschillende rechtsvormen als vereniging, coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij en stichting. Ook het kerkgenootschap en Europese
rechtsvormen SE, SCE en EESV komen aan bod. Biedt niet alleen een overzicht van de nu

geldende bepalingen, maar werpt tevens een blik in de nabije toekomst. Parallel aan de
huidige wetgeving vindt u alle aanstaande wetswijzigingen en voorstellen. Hoewel een relatief
rustig rechtsgebied, is het verenigingen- en stichtingenrecht de laatste jaren toch aan enkele
veranderingen onderhevig. Denk aan het Wetsvoorstel bestuur en toezicht, die nieuwe en
gewijzigde basisbepalingen over bestuur en raad van commissarissen met zich meebrengt.
Maar ook de toegenomen belangstelling voor de coöperatie als rechtsvorm en de governance
van stichtingen zijn kenmerkende ontwikkelingen, waar uitgebreider bij wordt stil gestaan.
Relevante jurisprudentie die is gepubliceerd sinds de vorige druk is voor een beperkt deel van
de Hoge Raad en voor een groter deel van lagere gerechtelijke instanties. Omdat ook
laatstbedoelde rechtspraak vaak illustratief is, is deze ruimschoots verwerkt.
G.Rensen (K-9789013110685)10e dr. eind december 626 pag. geb. € 137,50
Bescherming van Beursvennootschappen door Uitgifte van Preferente Aandelen
(v.d.Heijden Inst.nr. 147)
Overnamepogingen van Nederlandse beursvennootschappen door buitenlandse partijen nemen
hand over hand toe. Om zich hiertegen te bewapenen kunnen bedrijven preferente aandelen
uitgeven. Met dit beschermingsinstrument verkrijgen zij meer grip op de invloed van
(potentiële) aandeelhouders. Schetst hier het gehele proces voor en na de uitgifte van
preferente aandelen. Van implementatie tot intrekking. Biedt een brede verkenning van
relevante wetgeving, processen en kwesties, zoals: wat beogen preferente aandelen eigenlijk
exact te beschermen? Wie is bevoegd tot invoering? Wie niet? Hoe gaat de implementatie van
beschermingsprefs in zijn werk? Hoe worden beschermingsprefs gewoonlijk gefinancierd - en
welke alternatieven zijn er? Hoe kan het uitstaan van beschermingsprefs worden beëindigd?
Eerste complete overzicht dat exclusief gewijd is aan bescherming van beursgenoteerde
vennootschappen door middel van uitgifte van preferente beschermingsaandelen.
R.Timmermans (K-9789013145342) januari 2018
744 pag. geb. € 69,50
Bescherming van Nederlandse Ondernemingen (Zifo Reeks)
Verslag ZIFO congres (november 2017) over bescherming van Nederlandse ondernemingen.
Alhier de schriftelijke uitwerkingen van presentaties met volgende onderwerpen : Wettelijke
bedenktijd (G.Raaijmakers), AkzoNobel-beschikking Ondernemingskamer (J.Willems), Onze
beschermingsmaatregelen vanuit optiek van een buitenlandse bieder (A.Croiset van Uchelen),
Toetsing van beschermingsconstructies door rechter (P.Wakkie), Beschermingsconstructies en
aandeelhoudersrechten in Engeland, Duitsland en Frankrijk ( J.de Bie Leuveling Tjeenk).
J.de Bie Leuveling Tjeenk e.a.(K-9789013150537) december 2018
68 pag. € 29,50
Bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Vennootschappen (RUG nr.113)
Zoomt diep in op dit hete hangijzer met een analyse vanuit zowel een historische,
economische, gedragswetenschappelijke, institutionele als vennootschapsrechtelijke
invalshoek. Vanuit een internationaal perspectief, gericht op Nederland, Duitsland, het
Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Drie vragen staan centraal: hoe heeft de
bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden, welke zijn structurele weeffouten in
het huidige beloningssysteem, en welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht ?
Handelseditie van opzienbarend proefschrift uit april 2018.
M.Lokin (K-9789013150384) juli 2018 792 pag. € 95,00
Bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Vennootschappen - Een onderzoek
naar de (de hoogte en structuur van) bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde
vennootschappen
Op vrijdag 13 april heeft ESL-buitenpromovendus Manuel Lokin (adv. bij Stibbe)zijn
dissertatie, getiteld ‘De bezoldiging van Bestuurders van Beursgenoteerde Vennootschappen’,
met succes verdedigd. Hij deed onder andere onderzoek naar de hoogte van de beloning van
topbestuurders bij grote bedrijven. Verschillende media besteedden aandacht aan de promotie
van dr. Lokin. De conclusie van het proefschrift luidt dat er geen markt voor topbestuurders
bestaat en dat kortetermijnbonussen averechts kunnen werken. De prikkel die door dergelijke
bonussen gegeven wordt, zorgt ervoor dat bestuurders vaak focussen op de korte termijn (het
behalen van hun targets, die recht geven op bepaalde bonussen). Dat zou ook gebeuren als dit
ten koste gaat van de langetermijndoelstellingen. De ondernemingsrechtelijke thema's die
daarbij aan de orde komen, zijn: (i) de openbaarmaking van bestuurdersbeloningen, (ii)
vaststelling van de bezoldiging, (iii) het aanpassen en terugvorderen van beloningen en (iv) de
rol van de rechter. Er bestaat geen markt voor topbestuurders en kortetermijnbonussen

kunnen averechts werken. Men kan beter achteraf de prestaties van de bestuurders
beoordelen. In dat geval kan er dan eerst bekeken worden hoe de onderneming ervoor staat.
M.Lokin, april 2018 784 pag. Bij Kluwer gaat binnenkort een “handelseditie” verschijnen.
Can Delaware Be Dethroned ? - Evaluating Delaware's Dominance Of Corporate Law
Delaware is the state of incorporation for almost two-thirds of the Fortune 500 companies, as
well as more than half of all companies listed on the New York Stock Exchange, NASDAQ, and
other major stock exchanges. This gives Delaware a seemingly unchallengeable position as the
dominant producer of US corporate law. In recent years, however, some observers have
suggested that Delaware's competitive position is eroding. Other states have long tried to chip
away at Delaware's position, and recent Delaware legal developments may have strengthened
the case for incorporating outside Delaware. More important, however, the federal government
increasingly is preempting corporate governance law.
S.Bainbridge e.a.(ed.) (CUP-9781107158283) januari 2018
285 pag. geb. ca. € 114,00
Commercieel Contractenrecht - Deel 1: Totstandkoming en Inhoud
Commercieel contractenrecht is het contractenrecht dat van toepassing is op commerciële
contracten gesloten tussen professionele partijen. Dit boek is praktijkgericht. Besteedt
aandacht aan het materiele Nederlandse contractenrecht, aan veel gebruikte contractclausules,
het in de commerciële praktijk belangrijke Engelse contractenrecht, processuele kwesties,
vennootschapsrecht en internationaal privaatrecht. In de 7 hoofdstukken komen aan de
orde: Wat is commercieel contractenrecht?, wat eisen ondernemers van het contractenrecht,
Engels v Nederlands contractenrecht, geschilbeslechting (arbitrage, Netherlands Commercial
Court), precontractuele aansprakelijkheid (waaronder ‘subject to contract’, ‘subject to board
approval’ bedingen), toerekening van interne kennis (bedrijfsleiding, werknemers) en externe
kennis (zoals adviseurs) aan een rechtspersoon, vertegenwoordiging (onder meer schijn van
volmacht, beperkingen van vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuurder BV/NV, tegenstrijdig
belang), uitleg (o.a. gezichtspunten in het kader van Haviltex, objectieve Haviltex voor
commerciële contracten, uitleg van Engelse contractstermen, en bedingen als de ‘entire
agreement clause’), bedingen die de kern van het commerciële contract inhouden: garanties
(‘warranties’), contractuele mededelingen (‘representations’), vrijwaringen (‘indemnities’) en
inspanningsbedingen (‘efforts clauses’), toepasselijkheid van, informatieplichten bij, toetsing
van algemene voorwaarden en exoneratiebedingen (onder meer gezichtspuntencatalogus
redelijkheidstoetsing en de uitsluiting van ‘indirect/consequential loss’).
R.Tjittes (B-9789462905313) begin juli 2018 620 pag. € 70,00
Comparative Company Law - A Case-Based Approach
The purpose of this book is to fill a gap in the literature by identifying whether conceptual
differences between countries exist. Rather than concentrate on whether the institutional
structure of the corporation varies across jurisdictions, the objective will be pursued by
focusing on specific cases and how different countries might treat each of these cases. Covers
12 legal systems from different legal traditions and from different parts of the world (though
with a special emphasis on European countries). Those countries are: Finland, France,
Germany, Italy, Japan, Latvia, the Netherlands, Poland, South Africa, Spain, the UK, and the
US. All of these jurisdictions are subjected to scrutiny by deploying a comparative case-based
study (directors’ duties and liability, creditor protection, shareholder protection)
M.Siems,D.Cabrelli (ed.)(Hart-9781509909360) 2e dr. september 2018 584 pag. ca. € 62,00
Concise European Data Protection, E-Commerce and IT Law
Discusses the provisions of laws concerning data protection, electronic commerce (ecommerce) and information technology (IT) sectors, which have been enacted at the European
level. The material has been rearranged and brought into line with the vibrant and constantly
shifting elements in this field, with detailed attention to developments (new to this edition) in
such issues as the following: cybersecurity;privacy rights; supply of digital content; consumer
rights in electronic commerce; Geo-blocking; open Internet;contractual rules for the online
sale of (tangible) goods; competition law in the IT sectors; consumer online dispute resolution;
electronic signatures; and reuse of public sector information.There is a completely new section
on electronic identification, trust and security regulation, defining the trend towards an
effective e-commerce framework protecting consumers and businesses accessing content or
buying goods and services online. Providing the full text of the regulations and directive.
S.Gijrath,S.v.d.Hof (Kluwer Law-9789041194077) 3e dr.oktober 2018 1000 pag. geb. € 210,95

Continuïteit van Ondernemingen
BELGISCH RECHT
Met de introductie op 1 mei 2018 van Boek XX WER onderging het Belgische insolventierecht
een ware metamorfose. Behandelt artikelsgewijs de eerste vijf titels van Boek XX WER, van de
algemene beginselen tot en met de gerechtelijke reorganisatie. Met hun keuze om het
faillissementsrecht als zodanig niet te behandelen sluiten de auteurs nauw aan bij de keuze
van de wetgever om in de eerste plaats in te zetten op de redding en de continuïteit van
ondernemingen. Maar een onderneming, en in het bijzonder een onderneming in
moeilijkheden, is niet alleen een zaak van haar aandeelhouders, bestuurders en schuldeisers,
maar ook van haar werknemers. Aan dit aspect wordt eveneens aandacht besteed door een
uitvoerige artikelsgewijze bespreking van CAO nr. 102. Ook de vraag of artikel XX.86 WER en
CAO nr. 102 potentieel strijdig zijn met het Europese recht komt uitvoerig aan bod.
V.Frémat e.a. (I-9789400009530) december 2018 540 pag. € 125,00
Contracts in the People's Republic of China
In-depth introduction to the law of contracts of Mainland China written for Western lawyers
who have contacts with the People's Republic of China. Merely an introduction, not a technical
legal treatise for specialised private lawyers. Also places the law of contractual obligations in
an historical and socio-political context. Sketches, besides the general theory of contractual
obligations and the provisions on the several specific contracts, the Chinese case law on
international sales contracts, as well as the law on the dispute resolution. With regard to the
private law the book opens a window on the continental Chinese legal culture.
J.Herbots (Die Keure-9782874034961) februari 2018 240 pag. € 59,00
Conversie & Aandelen (v.d.Heijden Inst.nr. 149)
Nooit eerder is het onderwerp aandelenconversie zo systematisch in kaart gebracht als hier.
uitgave. Bespreekt tal van relevante onderdelen als minderheidsbescherming, omzetting van
reserves, schuld en winstrechten in aandelen.Verkent op praktische wijze alle relevante
vennootschapsrechtelijke, goederenrechtelijke en verbintenisrechtelijke aspecten van
aandelenconversie en biedt een overzicht van een drietal terreinen waarin aandelenconversie
zich veelvuldig voordoet: conversie van aandelen in andere aandelen, conversie van reserves
in aandelen, conversie van schuld in aandelen. Bespreekt in heldere en praktijkgerichte stijl
alle aspecten die hierbij komen kijken als minderheidsbescherming, vormgeving van een
statutaire conversieregeling, conversie en verrekening, en omzetting van winstrechten in
aandelen. Waar bestaande theorieën tekortschoten of ontbraken zijn deze geherformuleerd of
dieper verhelderd. De theorie wordt volop verhelderd met herkenbare praktijkvoorbeelden.
P.Quist (K-9789013145380) april 2018
472 pag. geb. € 84,50
de Coöperatie Anno 2017 (Ars Notariatus nr. 166)
De coöperatie is in trek. Anno 2017 duikt deze rechtsvorm in steeds meer uiteenlopende
sectoren op. Ter bestudering van deze ontwikkeling vond het symposium “De Coöperatie anno
2017” plaats. In deze bundel een uitwerking van alle onderwerpen gedurende deze dag.
D.Zaman,J.Nijland (red.)(K-9789013147957) februari 2018 103 pag. € 35,00
Corporate Governance in the Netherlands
Corporate governance in the Netherlands is beginning to develop its own history. On 8
December 2016, the third Dutch Corporate Governance Code was published. The 2016 Code
introduces many new ideas and responds to current developments in corporate governance
issues. The Code is not static - it follows the dynamics of our society. The most important new
themes in the 2016 Code are long-term value creation and culture. Covers those themes in
detail, particularly where they resonate in other areas, such as risk management and
addresses other updated items of the Code. Also comments on the principles and best practice
provisions of the Code and clarifies its structure and background.
R.Kleipool e.a. (B-9789462368316) april 2018
184 pag. € 59,00
Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer
GEACTUALISEERDE NIEUWE DRUK
Behandelt inhoudelijk-juridische en procedurele aspecten van een aantal procedures voor de
Ondernemingskamer, met bijzondere aandacht voor de vragen uit de praktijk. Het voeren van
deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere term Corporate Litigation. Deze
heeft de laatste twee decennia in Nederland een grote vlucht genomen. Dit is voor een groot
deel te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer van het Gerechtshof
Amsterdam. Dit rechterlijke college, aangevuld met ervaren niet-juristen uit het bedrijfsleven,

is bevoegd om diverse soorten ondernemingsrechtelijke geschillen te beslechten.Tot de
ondernemingsrechtelijke procedures behoort de enquêteprocedure, waaraan hier zeer uitvoerig
aandacht wordt besteed. Daarnaast komt nog een achttal procedures aan de orde : uitkoop,
jaarrekeningprocedure, beroep inzake het adviesrecht van ondernemingsraden, vernieuwde
geschillenregeling en procedures over schadeloosstelling onder de Interventiewet (SNS Reaal).
Geeft met talloze voorbeelden – veelal in de vorm van citaten – geeft dit boek een levendige
indruk van de aanpak van juridische geschillen in het bedrijfsleven van de laatste decennia tot
1 januari 2018. Geheel herziene en sterk uitgebreide versie van de in 2014 verschenen 1 e dr.
P.Storm (B-9789462902527) 2e dr. juli 2018 818 pag. € 115,00
Doing business through Online Platforms: new EU rules
The EU is introducing new rules which offer business users a more transparent, fair and predi
ctable online platform environment, together with an effective system for seeking redress. The
online platforms to be covered by the regulation include online market places, software
application stores, social media and search engines, irrespective of their place of
establishment, provided they serve users that are established within the EU.
Council EU,november 2018,Draft Regulation+Press Release 50 pag.GRATIS PDF OP AANVRAAG
de Enquêtegerechtigden bij de NV en de BV (v.d.Heijden Inst.nr. 153) - een onderzoek
naar de toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV
Analyse van toegang tot het enquêterecht bij de NV en de BV met overzicht van knelpunten,
onduidelijkheden, voor- en nadelen en lacunes. Geeft inzichtelijk en compleet overzicht van de
enquêtegerechtigden bij de NV en de BV. Alle relevante vragen komen aan bod en worden, na
een zorgvuldige bestudering van wetsgeschiedenis, literatuur en jurisprudentie, beantwoord:
wetenschappelijke (dissertatie) analyse met voldoende oog voor de rechtspraktijk.
K.Spruitenburg (K-9789013150773) begin november 2018 528 pag. geb. € 84,50
European Takeovers - The Art of Acquisition
Complete guide to the European Takeover Directive, national M&A regulation and the
interaction between domestic and pan-European regulation. Contains a detailed discussion of
the fundamental principles of national and European law, its application and the various
practical issues that companies and their advisers face as they plan, defend and execute
takeovers. This second edition further explores the area following the partial harmonisation of
takeover regulation within the European Union since the introduction of the European Takeover
Directive and is an exhaustive reference source for anyone preparing, participating in and
responding to takeover activity in the EU. In addition, US takeover law is examined in depth to
provide a comparative perspective. Will help navigate national takeover legislation and its
implementation, and discusses recent ground-breaking and controversial takeovers from
across the Continent. Notable transactions examined include Akzo Nobel-PPG, SyngentaChemChina, Actelion-J&J, Celesio-McKesson, Abertis-ACS/Atlantia and SAB Miller-AB InBev.
Jurisdictions covered: Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK and USA.
C.Grant e.a.(Globe Law&Bus-9781787421769) 2e dr. juni 2018 370 pag. geb. ca. € 220,00
Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht (RUG nr. 110) – wetenschappelijk evaluatieonderzoek
naar werking van nieuwe bepalingen uit de Wet Aanpassing Regels Bestuur en Toezicht nv/bv
Op 1-1-2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden.
Tijdens de parlementaire behandeling in de 1e Kamer heeft Min.van V & J toegezegd dat de
wet inclusief amendementen na 3 jaar zal worden geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie
was met name de beperking van het door één persoon uit te oefenen aantal toezichtfuncties
bij NV’s, BV’s en stichtingen, dat bij amendement in de Wet aanpassing regels bestuur en
toezicht nv/bv is opgenomen. De Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv heeft ten
aanzien van uiteenlopende onderwerpen geleid tot invoering van nieuwe wettelijke bepalingen
alsmede tot wijziging van bestaande wettelijke bepalingen. Onderhavig evaluatieonderzoek
spitst zich met name toe op een drietal onderwerpen: monistische bestuursmodel; limitering
van aantal toezichtfuncties voor bestuurders en commissarissen/toezichthouders; streefcijfer
30% vrouwen in bestuur en raad van commissarissen.
H.Boschma e.a.(red.) (K-8789013148480) maart 2018
676 pag. € 80,00
het Executive Committee - een korte introductie
Veel vennootschappen hebben naast de wettelijk verankerde raad van bestuur en raad van
commissarissen een zogenaamd executive committee (EC) ingesteld als bestuurslaag waar de

(voorbereiding van de) materiële besluitvorming van een vennootschap plaatsvindt. Het EC
heeft eigenlijk geen vastomlijnde (wettelijke) definitie en levert naast voordelen in de praktijk,
tevens enkele (juridische) vraagstukken op. Deze korte introductie is bedoeld om de
verschillende zienswijzen en vraagstukken in de literatuur rondom de instelling en inrichting
van het EC, alsmede de invulling die aan het EC is gegeven in de Corporate Governance Code,
overzichtelijk te bundelen en als zodanig duidelijkheid te verschaffen over de beweegredenen
van het instellen van een EC, de instelling van een EC zelf alsmede de verschillende
(juridische) vraagstukken die hieromtrent spelen.
E.de Wit (B-9789462904712) maart 2018 81 pag. € 21,00
Factoring (Financieel-Juridische Reeks nr. 12)
Factoring is een financieringsvorm met betrekking tot de vorderingen van een leverancier van
goederen of diensten op zijn afnemers. Factoring wordt aangeboden door gespecialiseerde
financiers, factormaatschappijen. Factormaatschappijen bieden naast financiering ook andere
diensten aan, zoals debiteurenbeheer en overneming van het risico van insolventie van de
debiteur. Van factoring bestaan verschillende varianten en er doen zich tal van ontwikkelingen
voor. Factoring kent veel juridische aspecten die hier behandeld worden. Uitgebreid aan bod
komen tal van vermogensrechtelijke aspecten van factoring, zoals de kwalificatie van de
factoringovereenkomst en vragen betreffende de overdracht en verpanding van vorderingen.
Besteedt daarnaast aandacht aan de juridische aspecten van actuele ontwikkelingen, zoals
opkomst van reverse factoring en van financiering van één leverancier door meerdere
factormaatschappijen,evenals aspecten van internationaal privaatrecht en van publiekrecht.
A.Verdaas (P-9789462511583) januari 2018
128 pag. € 29,50
Franchise - een korte introductie
Franchising is een populaire vorm van samenwerking waarbij de franchisegever – eigenaar van
de franchiseformule – een zakelijke samenwerking aangaat met franchisenemers. Tijdens deze
samenwerking mogen de franchisenemers gebruikmaken van intellectuele eigendomsrechten
van de franchisegever en ontvangen zij voortdurende ondersteuning en bijstand. Steeds meer
(rechts)personen zullen met franchising te maken hebben of gaan krijgen. Behandelt relevante
juridische facetten van franchisesamenwerking: franchiseovereenkomst, exploitatieprognoses,
nonconcurrentie bedingen, intellectuele eigendomsrechten en zorgplichten.
J.Kolenbrander (B-9789462904477) maart 2018 82 pag. € 19,00
Geschriften vanwege Vereniging Corporate Litigation 2017-2018 (v.d.Heijden-152)
Vast onderdeel vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op
structurele wijze behandelen. Bestuurdersaansprakelijkheid belicht uitkristalliserende
discussiepunten en nieuw opkomende vraagstukken en bevat kwantitatieve data over de
jurisprudentie van het jaar 2017. De chroniqueurs van het enquêterecht hebben gekozen voor
een beschouwende en opiniërende aanpak en geven en passant een welhaast volledig
overzicht van alle facetten binnen dit rechtsgebied. Collectieve acties en schikkingen staat aan
de hand van kritisch besproken jurisprudentie uitgebreid stil bij de ontvankelijkheid van de
artikel 3:305a BW-organisatie en aan internationale ontwikkelingen. Bij medezeggenschap is
veel plaats ingeruimd voor medezeggenschap in overnamesituaties en medezeggenschap in
faillissementen, waar een belangrijke vernieuwing wordt geconstateerd. Uitkoop en
Geschillenregeling doet verslag van een koerswijziging in de uitkoop-jurisprudentie met
vermelding van een routekaart. Daarnaast verdiepende artikelen over boeiende en gevarieerde
onderwerpen, interessante discussiebijdragen – over onder meer noodzaakfinanciering, het
wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in collectieve actie, het adviestraject bij overnames
en de instructiebevoegdheid van de Ondernemingskamer – en eigengereide verhandelingen
over de evaluatie van het enquêterecht en het rechterlijk (voor)oordeel.
Y.Borrius e.a.(K-9789013149562) juli 2018
592 pag. geb. € 37,50
Grensoverschrijdende Omzettingen in de Praktijk - Ondernemingsrechtelijke en
fiscaalrechtelijke aspecten van outbound grensoverschrijdende omzettingen van
kapitaalvennootschappen
Grensoverschrijdende omzetting (outbound) vindt plaats wanneer een rechtspersoon opgericht
naar Nederlands recht wordt omgezet in een rechtspersoon die wordt geregeerd door
buitenlands recht. Bij zo’n omzetting blijft de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap in
beginsel in stand. Of het nodig is de werkelijke zetel bij de omzetting naar het buitenland te
verplaatsen is afhankelijk van de vraag of dat land de statutaire zetelleer of de werkelijke
zetelleer aanhangt. Dit verschil is met name van belang in het fiscale recht. Het probleem bij

dergelijke omzettingen is dat Nederland, en veel andere EU-lidstaten, (nog) geen wettelijke
regeling hebben voor grensoverschrijdende omzettingen. Wel heeft de Europese Commissie op
25 april 2018 een voorstel gepresenteerd voor aanpassing van de richtlijn die nu
grensoverschrijdende fusies regelt. Na aanpassing van de richtlijn volgens het voorstel zal
deze richtlijn naast grensoverschrijdende fusie, ook grensoverschrijdende omzetting en
grensoverschrijdende splitsing regelen.Onderzocht wordt hoe in Nederland wordt omgegaan
met outbound grensoverschrijdende omzettingen van kapitaalvennootschappen. Beschrijft de
ondernemingsrechtelijke aspecten, zoals omzettingsprocedure en bescherming van diverse
stakeholders, en fiscaalrechtelijke aspecten, zoals vennootschaps- en dividendbelasting,
exitheffingen en antimisbruikbepalingen aangaande de grensoverschrijdende outbound
omzettingen. Betrekt daarbij literatuur, jurisprudentie, regelgeving, en praktijkervaringen van
notarissen en belastingadviseurs die te maken hebben (gehad) met outbound omzettingen.
M.Lavreysen (C-9789088632303) oktober 2018
152 pag.
€ 35,00
Grensoverschrijdende Omzetting van Rechtspersonen (Onderneming & Recht nr.103)
Steeds meer vennootschappen steken de grens over. Zij plaatsen hun statutaire zetel in een
andere lidstaat. En sinds het Polbud-arrest is de werkelijke zetel niet eens verplicht mee te
verhuizen. Op deze manier kunnen vennootschappen van een gunstiger recht in een andere
lidstaat genieten. Echter, dit type omzetting van rechtspersonen is nog niet verankerd in de
wet. Zowel op fiscaal- als civielrechtelijk vlak ontbreekt een wettelijke regeling. Belicht zowel
internationaal privaatrecht, ondernemingsrecht, als de regeling voor medezeggenschap. Ook
de rol van de notaris komt aan bod, evenals een bespreking van het ambtelijke voorontwerp
van het ministerie van Justitie en Veiligheid uit 2014. Hiernaast is ruimschoots aandacht
besteed aan de fiscale behandeling van grensoverschrijdende omzettingen en de vraag in
hoeverre die overeenstemt met de Europese vrijheid van vestiging. De bundel bevat tot slot
ook rechtsvergelijkende bijdragen met beschouwingen over de grensoverschrijdende omzetting
in België en op eilanden in het Caraïbische deel van ons Koninkrijk.
J.v.d.Broek,G.Rensen (red.) (K-9789013149746) medio mei 2018 432 pag. geb. € 120,00
Handboek Corporate Governance
Geheel herziene editie geeft nieuwe uitgangspunten voor good corporate governance en goed
bestuur en toezicht. Tegenwoordig streven bedrijven en instellingen naar het creëren van
waarde op de lange termijn voor alle belanghebbenden. Bestuur en raad van commissarissen
moeten deskundig en geschikt zijn voor hun taak, vertonen passend gedrag en nemen risico’s
die passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.Aan de hand
van het ‘nine box model’ wordt men meegenomen naar de economische, juridische,
strategische, operationele en gedragskundige aspecten van corporate governance.
S.Peij (red.) (V-9789462762657) 6e dr. juli 2018
380 pag.
€ 39,90
Handboek Marktmisbruik (Onderneming & Recht nr. 104)
Zet het marktmisbruikregime zoals dit sinds het in werking treden van de Verordening
Marktmisbruik ( 03-07-2016) geldt uiteen. Sluit aan bij de voorschriften die in de Verordening
zijn opgenomen, en is daarom onmisbaar voor alle partijen die worden geconfronteerd met het
leerstuk van marktmisbruik: beleggers, uitgevende instellingen, toezichthouders en de
wetenschap. De Verordening harmoniseert het Europeesrechtelijk kader voor marktmisbruik,
en doet handreikingen om marktmisbruik te herkennen, te melden en te voorkomen. De
Verordening besteedt natuurlijk aandacht aan ‘klassieke’ vormen van marktmisbruik zoals
handel met voorwetenschap, en marktmanipulatie, maar laat nieuwe voorschriften die
bijvoorbeeld zien op ‘gesloten perioden’ en marktpeilingen niet onbesproken. Naast
verdergaande Europeanisering van het marktmisbruikregime heeft de Verordening
Marktmisbruik ook geleid tot nieuwe onduidelijkheden.
D.Doorenbos e.a.(red.) (K-9789013148862) 3e dr. april 2018 808 pag. geb. € 125,00
Handboek Recht voor de Culturele Sector
Praktisch naslagwerk voor iedereen werkzaam binnen de culturele sector.Wat doet men
wanneer uw werk wordt gekopieerd ? Wie is rechthebbende; opdrachtgever of opdrachtnemer?
Is een overeenkomst zomaar op te zeggen? Verheldert beknopt de belangrijkste juridische
onderwerpen die voorkomen in de culturele sector en staat vol met praktische tips en concrete
adviezen. Een derde van de tekst betreft het intellectuele eigendomsrecht in brede zin. Andere
onderwerpen zijn o.a.: vrijheidvan meningsuiting, online activiteiten, ondernemingsrecht,
contracten, juridische bijstand, arbeidsrecht,subsidies en evenementen.Voorzien van register.
P.de Jonge, E.Schieveld(K-8789013145878) mei 2018
352 pag. € 35,00

Handboek Stichting en Vereniging - Stichting, vereniging, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij
In deze derde druk worden de nieuwe ontwikkelingen geplaatst in een uitputtende behandeling
van de onderwerpen die voor deze rechtsvormen relevant zijn. Aan de hand van voorbeelden
worden alle belangrijke fasen in het leven van de rechtspersoon behandeld: van oprichting tot
samenwerking, fusie en splitsing en van omzetting tot ontbinding. Ook wordt uitgebreid
ingegaan op de governance structuur, op de machtsverhoudingen binnen de organisatie, op de
taken en verantwoordelijkheden van de diverse organen en het naar buiten treden van deze
rechtspersonen. Intern en extern toezicht, de verantwoordelijkheden op het terrein van
financiële administratie en de aansprakelijkheden van bestuurders, beleidsbepalers en
toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook aan de fiscale problematiek
waarmee deze rechtspersonen worden geconfronteerd, wordt uitgebreid aandacht besteed.
Verder wordt uitvoerig gekeken naar verwante thema’s, zoals de maatschappelijke
onderneming (onderverdeeld in goede doelen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en
woningcorporaties), de stichting in fiduciaire verhoudingen, de Stichting Administratiekantoor,
de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de sociaal belang behartigende instelling (SBBI)
en de Europese stichting en vereniging. Daarnaast is er aandacht voor het Wetsvoorstel
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dat, naar verwachting op niet al te lange termijn, zal
worden ingevoerd en een nieuwe governance structuur voor de vereniging en stichting behelst.
J.Hamers,C.Schwarz,D.Zaman (P-9789462511941) 3e dr.november 2018 640 pag. € 69,50
Handboek Stichting en Vereniging – STUDENTENEDITIE (van 2e druk)
Na het verschijnen van de 2e druk van dit Handboek in 2013 verschijnt deze studenteneditie.
De afgelopen jaren hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op
dit terrein voorgedaan, alsook op het terrein van de bijzondere verschijningsvormen van de
vereniging, de coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij. Aan de hand van
voorbeelden worden alle belangrijke fasen in het leven van de rechtspersoon behandeld: van
oprichting tot samenwerking, fusie en splitsing en van omzetting tot ontbinding. Ook wordt
uitgebreid ingegaan op de governance structuur, op de machtsverhoudingen binnen de
organisatie, op de taken en verantwoordelijkheden van de diverse organen en het naar buiten
treden van deze rechtspersonen. Intern en extern toezicht, de verantwoordelijkheden op het
terrein van financiële administratie en de aansprakelijkheden van bestuurders, beleidsbepalers
en toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook is er aandacht voor het
Voorontwerp bestuur en toezicht rechtspersonen dat, naar verwachting, op niet al te lange
termijn zal leiden tot een nieuwe governance structuur voor vereniging en stichting.
C.Schwarz,D.Zaman (red.)(P-9789462511590) januari 2018 484 pag. € 34,95
de Impact van het Vennootschappelijk Belang - machtsverhoudingen,
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
In deze Rotterdamse oratie wordt onderscheid gemaakt tussen kringen van belanghebbenden
die een rol spelen bij de bestuurlijke definitie van het vennootschappelijk belang. In de
categorisering van deelbelangen blijkt onderscheid te kunnen worden gemaakt in omvang van
de mogelijkheden om bescherming van die belangen door het management af te dwingen. Het
gaat hier om de slagkracht van organisatierechtelijk bij de vennootschap betrokkenen, waarbij
met name wordt gedacht aan aandeelhouders, ten opzichte van de direct institutioneel bij de
onderneming betrokkenen (contractspartijen) en indirect institutioneel betrokkenen. In deze
laatste categorie gaat het om partijen die onvrijwillig worden geraakt door de activiteiten van
de vennootschap. De omvang van de onderneming blijkt vervolgens een indicatie te kunnen
vormen voor de manier van bestuurlijke weging van de betrokken deelbelangen bij de definitie
van het vennootschappelijk belang.
C.Schwarz (B-9789462904736) juli 2018
76 pag. € 25,00
International Commercial Agreements and Electronic Commerce
Provides guidance on drafting and negotiating international business contracts and resolving
contractual disputes, including contracts formed by electronic commerce. Although negotiation
still lies at the heart of international commercial agreements, much of the drafting and other
details have migrated to the Internet where most of the work is done electronically. This
incomparable one-volume work now in its sixth edition with its deeply informed emphasis on
both the face-to-face and electronic components of setting up, negotiating, and implementing
an international commercial agreement stands alone among contract drafting guides and
proves its enduring worth. Provides information on a wide variety of issues including those

pertaining to intellectual property, alternative dispute resolution, and regional differences is of
course still here in this new edition. In addition, there is new and updated material on such
matters as the following:-the need for contract drafters to understand and use the concepts of
standardization (i.e., the work of the International Organization for Standardization (ISO) as a
contract drafting tool); new developments and technical progress in e-commerce; new
developments in artificial intelligence in contract drafting; the possible use of electronic
currencies such as Bitcoin as a payment device; foreign direct investment; special
considerations inherent in drafting licensing agreements; online dispute resolution, including
the innovations referred to as the robot arbitrator; changes in the arbitration rules of major
international organizations; and assessment of possible future trends.
W.Fox(Kluwer Law-978041170057) 6e dr. september 2018 464 pag.geb. € 163,00
International Corruption
Comprehensive guide to UK and international anti-corruption legislation and caselaw
concerning the bribery of foreign officials. Of particular focus is the process of a corruption
investigation, the powers regulators hold, and the steps companies can take with regards to
ensuring compliance minimising liability. Explains anti-corruption laws and investigative
regimes in a variety of common and civil law jurisdictions. Addresses the practical aspect of
anti-corruption investigations, including forensic account issues. Demonstrates how to design
effective an anti-corruption compliance programme. Presents findings from of OECD’s Working
Group on Bribery which assesses States Parties’ compliance with the Convention.
P.Cohen,A.Papalaskaris (S&M-9780414052604) 2e dr. juni 2018 488 pag. geb. ca. € 200,00
NAGEKOMEN INFORMATIE
the Intra Corporate Transferee Directive - Central Themes, Problem Issues and
Implementation in Selected Member States
On 29 November 2016 the deadline for the transposition of Directive 2014/66/EU on the
conditions of entry and residence of third-country nationals in the framework of an intracorporate transfer expired. This so called ICT Directive regulates the temporary secondment of
managers, specialists or trainee employees who are transferred from a company outside the
EU to an entity of the same undertaking or group of undertakings inside the EU, while staying
on their home country employment contract, and who reside outside the EU at the time of
application. Highlights here the central themes, problem issues and implementation in selected
Member States of this ICT Directive. The contributions deal with the negotiations and
transposition of the Directive, the role employment and social security rights play in the ICT
Directive, a comparison with the EU Russia Agreement of 1997 as well as a business
perspective and a migrants’ rights perspective. And it discusses the implementation in The
Netherlands, Germany, Spain and Sweden.
P.Minderhout,T.de Lange (W-9789462404786) september 2018
202 pag. € 34,95
Jaarboek Corporate Governance 2018-2019
Hier worden verschillende onderwerpen die nu een rol spelen behandeld door auteurs
afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. Omvat bedrijfseconomisch, juridisch,
bedrijfs-ethisch en organisatorisch georiënteerde artikelen. Actuele en relevante onderwerpen
omtrent corporate governance komen één voor één aan bod. Denk aan de verhouding tussen
bestuur en toezicht, de rol van stakeholders, cultuur in de onderneming, de visie van de
wetgever en rechters op corporate governance maar ook meer specifieke topics zoals
digitalisering, mensenrechten en nog vele andere onderwerpen worden uiteengezet.
B.Bier.M.Lückerath(red.) (K-9789013151169) november 2018 212 pag. € 49,50
Jaarrekening Lezen voor Juristen
Juristen krijgen vroeg of laat met cijfers te maken. Veel zaken die de jurist tegenkomt, gaan
direct of indirect over economische belangen. Of het nu gaat om de oprichting van een
besloten vennootschap, de inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap, een
bedrijfsopvolging, de verdeling van krachtens erfrecht verkregen aandelen, de verdeling van
aandelen die tot een huwelijksgemeenschap behoren, de beoordeling van de draagkracht van
een ondernemer bij alimentatie, een regeling met schuldeisers of een faillissement, zonder een
snel en goed inzicht in de cijfers kanmen geen goed juridisch advies geven. Vaak zullen deze
cijfers betrekking hebben op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap.
Naast economische aspecten wordt er, daar waar dat naar de mening van de auteurs
noodzakelijk is, een enkele keer aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten
P.de Geus,H.Scholten (B-9789462904958) 6e dr. augustus 2018 476 pag. € 44,00

Juridische Fusies van Kapitaalvennootschappen - civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke
aspecten
Behandelt wettelijke regeling, jurisprudentie, stappen die gezet moeten worden om tot een
fusie te komen inclusief post-fusieacties en aandachtspunten op basis van de praktijk. Naast
de nationale fusie komt ook de grensoverschrijdende fusie aan bod. Een aantal onderwerpen is
in meer detail uitgewerkt in capita selecta. Het accent ligt daarbij op kapitaalvennootschappen.
Op andere rechtspersonen als de vereniging en stichting wordt beperkt ingegaan.
G.v.Eck e.a.(S-9789012401685) februari 2018
504 pag. € 55,00
Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2018
Handige selectie van de belangrijkste uitspraken met uitvoerige annotaties op het gebied van
vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.
M.Raaijmakers (ed.) (A-9789492766311) 7e dr. augustus 2018 850 pag. € 45,00
Klagen over Bestuurders – toepassing van de klachtplicht op bestuurdersaansprakelijkheid
Het functioneren van het bestuur en bestuursleden van vennootschappen wordt, zeker in
tijden van (economische) crisis, met kritische blik bekeken. Bij tegenvallende resultaten en bij
faillissement zal worden gekeken of er aanleiding bestaat bestuurder(s) persoonlijk
aansprakelijk te stellen. In de zoektocht naar mogelijkheden tot verweer komen bestuurders
tegenwoordig steeds vaker uit bij de klachtplicht ex art. 6:89 BW. Dat is in het verleden soms
wel en soms niet door rechtbanken gehonoreerd. Onderzoekt hier of deze klachtplicht van
toepassing moet zijn op bestuurdersaansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW. Beschrijft
eerst de ratio van de klachtplicht, waarna wordt ingegaan op het ontstaan van een
‘verbintenis’ en relevante jurisprudentie. Behandelt ook argumenten vóór en tegen toepassing
van de klachtplicht die in de literatuur veel worden genoemd. Potentiële alternatieven voor de
toepassing van de klachtplicht bij bestuursaansprakelijkheid worden onder de loep genomen,
zoals de verjaringsregeling en het algemene leerstuk van rechtsverwerking.
J-M.Schepel (Stibbe) (C-9789088632327) oktober 2018 104 pag. € 25,00
Kort Juridisch - Liber Amicorum Peter Wakkie
Onlangs heeft Peter Wakkie de leeftijd van 70 jaar bereikt. Dat was de aanleiding voor een
aantal bevriende (ex-) advocaten om het initiatief te nemen voor een Liber Amicorum. Hij
heeft ook landelijke bekendheid verkregen als bestuurder en commissaris van grote
beursgenoteerde vennootschappen. De bijdragen liggen hoofdzakelijk op het terrein van het
ondernemingsrecht en het vermogensrecht: tegenstrijdig belang en de redelijkheid en
billijkheid als hulpsinterklaas, schikking van massaschadeclaims, bescherming van derden
tegen beschikkingsonbevoegdheid over aandelen op naam, doorvraagplicht van
commissarissen, rechterlijke blik op strategie.
H.de Kluiver e.a.(red.)(K-9789013150247) juli 2018 184 pag. € 39,50
Mark Up - Boek 2 BW
Sinds enkele jaren stelt Stibbe een uitgave beschikbaar waarin een mark up is opgenomen van
Boek 2 BW, zoals dat luidt na (ongewijzigde) implementatie van recent in werking getreden
wetten en lopende wetsvoorstellen. Elk jaar maakt Stibbe een update.
Stibbe Advocaten, februari 2018
210 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Misbruik binnen de Onderneming
BELGISCH RECHT
Een benadering vanuit vennootschapsrechtelijk, arbeidsrechtelijk, fiscaal, mededingings- en
insolventierechtelijk perspectief.
Benadert het begrip ‘misbruik binnen de onderneming’ vanuit verschillende rechtstakken.
Vanuit vennootschapsrechtelijk perspectief wordt ingegaan op het misbruik binnen de
onderneming door aandeelhouders en/of bestuurders, waarbij frequente toepassingsgevallen
worden geanalyseerd met aandacht voor de sanctionering van het misbruik. Vanuit het
perspectief van het arbeidsrecht worden uitgebreid besproken: de Antigoon-rechtspraak en de
problematiek van klokkenluiders. Ficaal wordt besproken de toepassing van de fiscale
algemene antimisbruikbepaling van artikel 344, § 1 WIB 1992. Verder nog misbruik vanuit een
mededingingsrechtelijke hoek, en insolventierechtelijk misbruik van de Belgische Pandwet.
A.VandeVijver,R.Smet (red.)(I-9789400008885) december 2018 192 pag. € 70,00
Notaris, MKB-ondernemers en ondernemingen (WPNR-Boekenreeks nr. 6)

Voor sommige ondernemingsrechtelijke handelingen, zoals oprichting, statutenwijzigingen,
omzetting, fusie en splitsing, is tussenkomst van de notaris vereist. Hij moet enig inzicht
hebben in het leerstuk van de bestuurdersaansprakelijkheid of in de wijze waarop waardering
van aandelen of een onderneming plaatsvindt. Diverse gebeurtenissen in de privésfeer, zoals
een echtscheiding of een overlijden, kunnen gevolgen hebben voor de continuïteit van de
onderneming. Bij het waarborgen van de continuïteit kan de notaris betrokken raken. De
verbindingen tussen het notariaat en het ondernemingsrecht zijn veelomvattend en divers.
Hier zijn de in WPNR (2016) gepubliceerde opstellen in geactualiseerde vorm samengebracht.
L.Timmermans (red.) (S-9789012400916) januari 2018
304 pag. € 37,50
de Nederlandse Corporate Governance Code - ingeleid, toegelicht en becommentarieerd
Legt de nadruk op lange termijn waardecreatie, de betrokkenheid van de Raad van
Commissarissen bij de strategie, toezicht op de uitvoering van de strategie en op cultuur. In
2016 is de code geheel herzien. Om de NCGC in praktijk te brengen, is begrip van de
oorsprong en maatschappelijke context vereist: wat beoogt de code en hoe wordt dat in de
praktijk gebracht? Hier wordt diepgaand ingegaan op de nieuwe code met veel nieuwe
inzichten uit de praktijk. Geeft grenzen van de nieuwe code aan en eigen verantwoordelijkheid
van bestuurder en commissaris om aan die vernieuwing invulling te geven.
J.Strikwerda (Mediawerf-9789490463601) 2e dr. juni 2018 248 pag. € 34,50
Ondernemingskamer – Jaarverslag 2017
De Ondernemingskamer behandelt geschillen die zich voordoen binnen rechtspersonen. Dat
levert ruim 30 over diverse wetten verspreide taken op. Verreweg de meeste zaken worden
aangebracht in het kader van het enquêterecht en het medezeggenschapsrecht. Het aantal
nieuwe zaken en zittingen is gestegen terwijl het aantal uitspraken aanzienlijk is gedaald ten
opzichte van 2016. Zeer in het oog springt dat die daling volledig is veroorzaakt door de
'incidentele' enquêtebeschikkingen.
Gerechtshof Amsterdam, april 2018
51 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Perspectives on Chinese Business and Law
Offers different perspectives on China’s business and law. It aims to offer an introduction into
both theoretical and practical aspects of China’s law on foreign related business affairs. This
comprises economic and political background information, including China’s economic evolution
and China-EU trade relations, in addition to more detailed information on selected subject
areas important to foreign related business affairs in China, namely commercial arbitration
law, contract law ,company law , IPR protection, financial law, foreign direct investment law,
and also the establishment of overseas branches of Chinese companies in the EU.
L.Golotae.a. (I-9781780686394) juli 2018 360 pag. € 90,00
de Persoonlijke Aansprakelijkheid van de Bestuurder - Bestuurdersaansprakelijkheid in
het strafrecht en in het ondernemingsrecht
Zowel in het ondernemingsrecht als in het strafrecht wordt de zinsnede ‘aansprakelijkheid van
de bestuurder’ gebezigd. Onduidelijk is hoe het begrip bestuurdersaansprakelijkheid uit het
ondernemingsrecht zich verhoudt tot het gebruik daarvan in het strafrecht. Onderzocht wordt
welke inhoud in beide rechtsgebieden wordt gegeven aan het begrip
bestuurdersaansprakelijkheid. Beschrijft ook hoe in de praktijk die aansprakelijkheid wordt
geconstrueerd. Gaat in op vragen als: welke mate van verwijtbaarheid of opzettelijkheid dient
aanwezig te zijn ? In hoeverre speelt de wetenschap en de taakverdeling binnen een
meerhoofdig bestuur een rol bij de individuele aansprakelijkheidspositie ? In hoeverre is de
statutaire aanstelling van de bestuurder van belang voor de beide vormen van
aansprakelijkheid ? Strekt de civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid zich in even grote
mate uit tot zowel actief handelen als nalaten ? In hoeverre kan een eerdere civielrechtelijke
veroordeling van de bestuurder van invloed zijn op een latere strafrechtelijke veroordeling, en
omgekeerd ? In hoeverre moet voor beide aansprakelijkheden vaststaan dat naast de
bestuurder ook de rechtspersoon zelf aansprakelijk kan worden gehouden? Beschrijft
daarnaast verweren tegen bestuurdersaansprakelijkheid en gaat in op rechtvaardigings- en
schulduitsluitingsgronden. Bespreekt hoe de beide rechtsgebieden wederzijds kunnen
profiteren van kennisneming van de behandeling van bestuurdersaansprakelijkheid in het
andere rechtsgebied.
M.v.Haren (C-9789088632365) november 2018
204 pag. € 32,50
de Problematiek van een Holdingvennootschap bij de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Er is veel over de Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) uit de Successiewet 1956 en de toepassing
ervan op een onderneming geschreven. Dit is echter de eerste uitgave die een kritische en
uitvoerige blik werpt op de toepassing ervan op een belang in een holdingvennootschap. Op
grond van de Successiewet 1956 is er een hoge heffing van belastingen verschuldigd bij een
dergelijke bedrijfsoverdracht. Hierdoor kan de continuïteit van deze ondernemingen gevaar
lopen. De ratio van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) is om de continuïteit van reële
bedrijfsopvolgingen niet in het gedrang te brengen, waarbij het uitgangspunt is dat de
onderneming direct wordt gehouden. Naast kritische analyse van Bedrijfsopvolgingsfaciliteit,
wordt ook een rechtsvergelijking gemaakt tussen Nederlandse, Duitse en Vlaamse faciliteit. De
faciliteiten van beide landen zijn recentelijk aan vele veranderingen onderhevig geweest. Dit is
het eerste onderzoek dat de nieuwe faciliteiten sinds die wijzigingen tegen de meetlat legt.
Deze rechtsvergelijking brengt tal van waardevolle inzichten aan het licht die op positieve wijze
de BOF kunnen aanvullen. Hierdoor wordt meer recht gedaan aan de ratio ervan: het faciliëren
van alle reële bedrijfsopvolgingen. Tot slot diverse aanbevelingen tot aanpassing van de BOF.
K.Dubbeld (k-9789013151336) september 2018 100 pag. € 39,95
Rechtspersonen ed. 2018/2019 (Kluwer Pocket)
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van
het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving,bijgwerkt tot 01-08-2018.
C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013150094) augustus 2018 988 pag. € 48,50
de Rol en Positie van de Raad van Toezicht van de Stichting (RUG nr. 112)
Buigt zich over inhoud van de toezichthoudende taak en toezichthoudende bevoegdheden van
de raad van toezicht bij stichtingen in het algemeen en bij bepaalde soorten stichtingen in het
bijzonder. Wat wordt er van de leden verwacht? En hoe kunnen ze die verwachtingen
waarmaken ? Werpt een concrete blik op rechtsvormeigenschappen van de stichting.Analyseert
verschillen en overeenkomsten met andere rechtspersonen. Verkent de positie van de raad
van toezicht binnen de stichting: de positie ten opzichte van andere stichtingsorganen. Stipt de
bevoegdheden aan die de raad van toezicht nodig heeft om zijn taak goed uit te kunnen
voeren. Bespreekt verschillende instrumenten die het interne toezicht kunnen bevorderen, met
interne controle binnen de raad zelf en met verantwoording over het gehouden toezicht.
M.v.Uchelen-Schipper (K-9789013149326) april 2018
596 pag. € 105,00
Social Enterprises in the EU - law promoting stakeholder participation in social enterprises
(RUG- nr. 111)
In order to raise stakeholder participation in social enterprises, different tailor-made legal
forms have been introduced across Europe. Explores 3 specific cases from Greece, Belgium
and the UK. These legal forms share an important common characteristic of facilitating formal
stakeholder participation in the decision-making process. How well do these formally
structured forms perform against more informal and organically constructed counterparts?
Examines empirical evidence into the effectiveness of participatory governance structures. To
what extend do these structures facilitate enterprises to reach their social purpose?
A.Argyrou (K-9789013148718) februari 2018 384 pag. € 85,00
State Aid to Banks (RUG nr. 109) - An analysis of the Commission's decisional practice
Staatssteun is in crisistijd een veelgebruikt instrument om banken in leven te houden. De
Europese Commissie vervult hierin een controlerende rol. Alleen al in de crisistijd keurde de
Commissie honderden steunmaatregelen goed. Hoe beoordeelt de Europese Commissie een
steunmaatregel? En is te voorkomen dat het gelijkheidsbeginsel hierbij in het geding komt? En
hoe laat dit zich objectief toetsen? Belicht hier vanuit een multidisciplinair perspectief zowel de
economische als juridische aspecten van staatssteun. Er heerst een volkomen gebrek aan
helderheid omtrent het beoordelingsproces van de Europese Commissie in steunmaatregelen,
in het bijzonder of deze strookt met het gelijkheidsbeginsel. Analyseert achtereenvolgens de
achtergrond van staatssteun, controle hierop, de afdeling Crisis Communication binnen de EC,
relevante jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en impact van de bankenunie. Zet
verschillende benaderingen uiteen om maatregelen te toetsen aan het gelijkheidsbeginsel.
R.v.Lambalgen (K-9789013146684) januari 2018
680 pag. € 82,50
Sustainability and Corporate Governance - Practice Guide to Implementing a Sustainability
Governance System
The first book to describe how to organize board and senior management activities in order to
fulfil the company’s goals with respect to operating in a socially responsible manner and acting

as a sustainable business. Its step-by-step approach to integrating sustainability principles into
corporate governance shows how policy in such business areas as the following can be redrawn
to fit effectively into a sustainability framework: audit; compensation; finance; health and
safety; compliance; risk management; technology; and disclosure and reporting. Numerous
valuable suggestions highlight allocation of responsibilities to board committees, preparing and
implementing internal governance instruments, and organizing, evaluating, and improving an
effective sustainability governance system. Useful tools and resources include annotated forms
and checklists, summaries of relevant international and national guidelines, and samples and
case studies from companies around the world. Small businesses in a separate chapter.
A.Gutterman (Kl-9789041199751) november 2018 352 pag. geb. € 136,00
Tekst & Commentaar – ONDERNEMINGSRECHT
De volgende onderwerpen komen aan de orde: administratie, onrechtmatige daad,
personenvennootschappen, Europees vennootschapsrecht en Europese vennootschappen,
jaarrekeningenrecht, handelsregister, rechtsvordering ondernemingsrecht, internationaal
privaatrecht, medezeggenschap en ondernemingsraden, corporate governance,
fusiegedragsregels, openbaar bod, effectenverkeer en Europese regels vennootschap. Enkele in
het oog springende wijzigingen: Per 1 juli 2017 is lid 7 van artikel 2:135 BW van rechtswege
vervallen (afdracht waardevermeerdering aandelen, certificaten of optierechten in geval van
een ‘corporate event’). De geldingsduur van deze regeling zal niet worden verlengd.
Per 13 april 2017 zijn de bepalingen zoals opgenomen in de artikelen 2:166 en 2:276 BW met
betrekking tot een evenwichtige m/v-verdeling in de besturen en raden van commissarissen
van grote N.V.’s en B.V.’s opnieuw in werking getreden. Alles is bijgewerkt tot 1 juli 2018.
J.Blanco Fernandez e.a. (K-9789013147254) 9e dr. oktober 2018 2544 pag. geb. € 285,00
Toezicht (v.d.Heijden Inst.nr. 151)
Op 10 en 11 november 2017 vond het grootste ondernemingsrechtcongres plaats in Nijmegen
onder de noemer ‘Toezicht’. Uiteenlopende aspecten van dit onderwerp kwamen hierbij aan
bod. In deze bundel vindt u de bijdragen van twaalf sprekers, geschreven vanuit diverse
invalshoeken. Een prikkelend spoorboek voor zowel praktijk als wetenschap.
Het toezicht op en binnen de rechtspersoon is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen in
complexiteit. Het wordt omgeven door tal van vragen. Op wie wordt eigenlijk toezicht
gehouden? Wie is belast met het houden van toezicht? Vragen bijzondere rechtsvormen of
omstandigheden tot een andere vorm van toezicht? En in hoeverre dient toezicht te worden
gehouden op de cultuur binnen de onderneming? De titel en het congres sluiten naadloos aan
op diverse actuele ontwikkelingen. Denk aan de opkomst van de executive committee, de onetier board en de vergrote aandacht voor cultuur in een onderneming.
C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013150452) begin juli 2018 228 pag. geb. € 64,95
Van Personenvennootschappen
KLASSIEKER !!
Behandelt het actuele recht op overzichtelijke wijze. Legt zich toe op een verheldering van het
positieve recht, met een bondige verwijzing naar bijpassende literatuur en jurisprudentie. Het
personenvennootschapsrecht is complex. En na het intrekken van het wetsvoorstel voor titel
7.13 in 2011 is in de daaropvolgende jaren interessante jurisprudentie verschenen. Dit zorgde
ervoor dat de rechterlijke macht de eeuwenoude wettelijke bepalingen van haar meer vileine
trekjes ontdeed. Hoewel de inhoud bestaat uit thema’s die onderling variëren van relatief
eenvoudig tot complex, wordt de materie op begrijpelijke en objectieve wijze uiteen gezet. De
‘verkorte weergave van de inhoud’ voorafgaand aan ieder hoofdstuk draagt hieraan bij.
A.Mohr,V.Meijers (K-9789013141511) 8e druk begin december 2018 ca.300 pag. € 33,50
Vereniging Jaarrekeningenrecht 2016-2018 - doorwerking van formele aspecten van het
jaarrekeningenrecht in het ondernemingsrecht (v.d.Heijden Instituut nr. 154)
Negen bijdragen op het terrein van het jaarrekeningenrecht in ruime zin. De rode draad die
door deze uiteenlopende perspectieven loopt is de doorwerking van formele aspecten van het
jaarrekeningenrecht in het ondernemingsrecht. Op welke wijze vinden de formele aspecten van
het jaarrekeningenrecht hun weerslag in het ondernemingsrecht ? Dat was de hoofdvraag
tijdens jaarsymposium (november 2016). De eerste zeven bijdragen in op de formele aspecten
van het jaarrekeningenrecht en de wijze waarop deze voortvloeien in het ondernemingsrecht.
De laatste twee hoofdstukken bespreken specifieker de positie van de accountant.
J.Hijink e.a. (K-9789013151367) begin oktober 2018 192 pag. geb. € 39,50

---------------------------------------------------------------------------------

Verschenen in 2017:
Aansprakelijkheid van Bestuurders en Commissarissen (v.d.Heijden Inst.nr.140)
Nadere terreinverkenning in een uitdijend rechtsgebied
Vrijwel alle facetten van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen komen aan
bod. Bovendien wordt de aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen niet alleen
vanuit ondernemingsrecht, maar ook vanuit algemeen vermogensrecht, faillissementsrecht en
het internationaal privaatrecht belicht. Vertrekt waar de handboeken ophouden en wil een
bijdrage leveren aan het beantwoorden van vragen die door recente ontwikkelingen in de
wetenschap en rechtspraktijk zijn ontstaan. Sluit dan ook aan bij de wetswijziging van 1
januari 2013, de recente jurisprudentie van de Hoge Raad en de nog op stapel staande
aanpassingen van boek 2 BW. De bijdragen zijn geselecteerd op hun toegevoegde waarde voor
het debat over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. Bespreekt niet alleen de
vragen, maar geeft ook gefundeerd en diepgaand antwoorden. Draagt daarmee bij aan de
rechtsontwikkeling, maar is geschreven vanuit een praktische invalshoek.
J.v.Bekkum e.a.(red.) (K-9789013143935) mei 2017
735 pag. geb. € 49,50
de Algemene Vergadering van Nederlandse Beursvennootschappen (Recht &
Praktijk-Ondernemingsrecht nr. 9)
Welke rechten en bevoegdheden hebben aandeelhouders via de algemene vergadering?
Behandelt alle aspecten van de algemene vergadering aan de hand van jurisprudentie,
wetgeving en praktijkvoorbeelden. Waar ligt de grens tussen controle en meebesturen door
aandeelhouders? Hoe kunnen aandeelhouders hun rechten en bevoegdheden uitoefenen? En
hebben ze alleen rechten of ook plichten? Gaat uitgebreid in op de praktijksituatie van de
afgelopen tien jaar. Verschaft antwoord op deze en andere vragen die in het kader van het
organiseren en houden van een algemene vergadering en de omgang met aandeelhouders
kunnen ontstaan en is verrijkt met praktijkinformatie die niet gemakkelijk te vinden is. Perfect
voor iedereen die betrokken is bij een algemene vergadering van een beursvennootschap.
R.Abma,D.v.Kleef e.a.(K-9789013132908) begin februari 2017 ca. 370 pag. geb. € 69,50
Ars Aequi Wetsedities : European Regulation of Company Law- 2017/2019
The European legislator integrated some existing European company law directives by means
of enacting the Directive Relating to Certain Aspects of Company Law in the Summer of 2017,
which resulted in repealing six former European company law directives. The aim of this new
directive is to make EU company law more reader-friendly, and to reduce the risk of future
inconsistencies. This new directive does not involve any change to the substance of the
repealed European company law directives. Moreover, the Shareholder Rights Directive was
amended significantly in 2017.This second edition of the volume of European Regulation of
Company Law (2017/2019) includes European company law directives and regulations, the
proposed new Twelfth Directive on single-member private limited liability companies, as well
as other important documents in relation to European company law, such as the European
Commission (EC) 2012 Action Plan on European Company Law and Corporate Governance, and
several EC Recommendations. All texts are updated till 18 September 2017.
R.Mellenbergh,G.Raaijmakers (A-9789492766038) 2e dr. november 2017 304 pag. € 29,50
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2017 JAARLIJKSE UITGAVE
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals
geldend per 1 januari 2017. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende
kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789069168777) 21e dr. mei 2017 1728 pag. € 69,50
Art. 2:11 BW, Doorgeefluik van Bestuurdersaansprakelijkheid - hoe diep kan een
bestuurder vallen (RUGnr. 106)
Art. 2:11 BW bevat een regeling inzake de aansprakelijkheid van bestuurders van
rechtspersonen. Dit is de eerste monografie in Nederland over art. 2:11 BW en bevat een goed
leesbare en redelijk uitputtende analyse van deze lastige, wettelijke regeling van doorbraak
van aansprakelijkheid. Een onderwerp waarover het wetenschappelijk discours - ook na het Le
Roux-arrest van de Hoge Raad d.d. 17 februari 2017 nog zeker niet ten einde is. Verzet zich
op goede gronden tegen de in de rechtsliteratuur verdedigde opvatting dat art. 2:11 BW ook
aansprakelijkheid zou moeten doorleggen naar de tweedegraads feitelijke beleidsbepaler.
Daarnaast bevat de publicatie ook innovatieve elementen, zoals het pleidooi voor een

bewijsvermoeden van feitelijk beleidsbepalerschap bij 75%-aandelenbezit, mede geïnspireerd
op de Engelse regeling van de shadow director, alsook het pleidooi voor een vaste
vertegenwoordiger bij het gebruik van de rechtspersoon-bestuurder. Ten slotte maakt het
gebruik van de hier geïntroduceerde "abstractietheorie" dat de verschillende aspecten van het
onderwerp doorheen deze publicatie op een consistente wijze worden geanalyseerd en
beoordeeld, inclusief voormeld Le Roux-arrest.
C.Hanegraaf (K-9789013144673) juli 2017 384 pag.
€ 79,50
Asser Serie deel 7-VII : Maatschap, Vennootschap onder Firma, Commanditaire
Vennootschap
De maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap zijn belangrijke
rechtsvormen voor het midden- en kleinbedrijf. Ook grote en complexe organisaties kiezen
regelmatig voor de rechtsvorm van een personenvennootschap. De laatste jaren is veel
rechtspraak en literatuur verschenen die de personenvennootschap andere inhoud hebben
gegeven. Zo heeft de Hoge Raad voor de vof en de cv duidelijkheid geschapen omtrent de
aansprakelijkheid van nieuw toetredende vennoten. Besteedt uitgebreid aandacht aan alle
relevante rechtspraak en literatuur en legt verbanden met de huidige wettelijke regeling. De
vorige druk was gewijd aan het in 2011 ingetrokken wetsvoorstel Vaststelling van Titel 7.13
(vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek. Verwijzingen naar deze ontwerpwetgeving zijn nu
verwijderd. Hoewel er bemoedigende signalen zijn rondom de mogelijkheid van nieuwe
wetgeving voor de personenvennootschap, blijft die wetgeving zowel qua inhoud als
verschijningsdatum onzeker. Als Titel 7.13 wordt ingevoerd, volgt een bijgewerkte uitgave.
M.v.Olffen (K-9789013125856) 8e dr. begin juli 2017 524 pag. geb. € 115,00
Belang zonder aandeel en Aandeel zonder Belang (v.d.Heijden Inst.nr. 144)
Wat is het gevolg van synthetische belangen? Oftewel: wat gebeurt er wanneer iemand een
economisch belang heeft zonder aandeel – of aandeelhouder is zonder economisch belang?
Synthetische belangen is onderbelicht in het vennootschapsrecht. Vennootschapsrecht
veronderstelt een koppeling tussen het economische belang bij aandelen en de juridische
gerechtigdheid (met bijbehorende zeggenschapsrechten) tot die aandelen. Wat gebeurt er als
deze koppeling wordt doorbroken wanneer een andere partij dan de aandeelhouder, b.v. onder
derivatencontract, een economisch belang bij aandelen verwerft ? Op dat moment is er sprake
van synthetische belangen bij aandelen: een economisch belang zonder aandeel, of een
aandeel(houder) zonder economisch belang. Zo'n deelbelang brengt theoretische en praktische
problemen met zich mee. Verkent hier de kwestie in hoeverre synthetische belangen bestreden
of juist ingebed kunnen worden in het vennootschapsrecht. Hoe moeten we in het
vennootschapsrecht omgaan met synthetische belangen? Buigt zich over twee centrale
vraagstukken. Kunnen rechten en verplichtingen van aandeelhouders naar huidig recht ook
toekomen aan, of rusten op, houders van synthetische (economische) belangen, of ook gelden
voor een aandeelhouder die geen (of een netto negatief) economisch belang bij zijn aandelen
heeft? Bouwt analyse op drie constellaties van rechten en verplichtingen van aandeelhouders:
besluitvormingsrechten, redelijkheid en billijkheid van art.2:8 BW en enquêterecht. De uitgave
biedt genuanceerde conclusies over de omgang met synthetische belangen in de dagelijkse
realiteit van het vennootschapsrecht. Het belicht daarnaast oplossingen ter bestrijding van het
controversieel gebruik van zulke belangen. Dit is de eerste uitgave waarin die kwestie
synthetische belangen op fundamentele wijze wordt behandeld, met een scherp oog op de
praktijk. Daarmee is het van groot belang voor de beoefenaars van het ondernemingsrecht,
zowel in de proces- als de transactiepraktijk.
G.Oosterhoff (K-9789013144734) november 2017 508 pag. geb. € 50,00
Beschermingsconstructies Nader Bezien - in hoeverre kunnen beschermingsconstructies
dienstbaar zijn aan de langetermijnwaardecreatie, in het bijzonder wanneer het algemeen
belang betrokken is bij de vennootschap?
De mogelijkheden voor het bestuur van een beursvennootschap om zich te beschermen tegen
een vijandige overname raakt de kern van het bestaan van de vennootschap. Uit recente
ontwikkelingen, met name rond de beursgang van ABN Amro met certificaten, de
voorgenomen overnamepoging van Bpost op Post NL en het geschil tussen Boskalis/Fugro
blijkt dat anno 2017 de visie op beschermingsconstructies ingrijpend is gewijzigd, omdat het
behartigen van het algemeen belang steeds een grotere rol speelt. In lijn met deze
ontwikkelingen stelt de herziene Nederlandse Corporate Governance Code dat het bestuur zich
dient te richten op de langetermijnwaardecreatie van de vennootschap en daartoe de in

aanmerking komende belangen van de stakeholders meeweegt. Derhalve doet de vraag zich
voor in hoeverre beschermingsconstructies dienstbaar zijn aan de langetermijnwaardecreatie,
in het bijzonder wanneer het algemeen belang betrokken is bij de vennootschap.
Beargumenteert dat de langetermijnwaardecreatie zal bijdragen aan een evenwichtige
besluitvorming en de invulling van het vennootschappelijk belang onverlet zal laten. Bovendien
zal het het opwerpen van een beschermingswal eerder rechtvaardigen, wat uiteindelijk weer
een bijdragen zal leveren aan het vennootschappelijk belang. Het effect daarvan is groter bij
vennootschappen die een algemeen belang vertegenwoordigen, omdat deze belangen de hele
maatschappij of een omvangrijk gedeelte van de maatschappij aangaan. Genoeg reden voor
het vennootschappelijk belang dus om zege te vieren. Masterscriptie Univ.Leiden.
E.Cerci, februari 2017
45 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid (FED Brochure)
Behandelt vooral de materiële aspecten van de bestuurdersaansprakelijkheid. Gaat in op
omvang van de aansprakelijkheid, mededeling van betalingsonmacht en begrippen als
‘bestuurder’ en ‘kennelijk onbehoorlijk bestuur’, waarvan ook de meeste jurisprudentie
(actueel tot 1 mei 2017) kort wordt weergegeven. Daarnaast wordt ingegaan op formele
aspecten, zoals de procedure die een aansprakelijkgestelde moet volgen, omkering bewijslast,
pauliana en het regresrecht: ideaal naslagwerk voor de praktijk!
J.Raaijmakers (K-9789013139556) 5e dr. september 2017 228 pag. € 75,50
de Bestuurdersaansprakelijkheid in het Internationaal Privaatrecht: een probleem
van kwalificatie - over de kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in de rechtspraak
van het Hof van Justitie van de Europese Unie
De kwalificatie van bestuurdersaansprakelijkheid in het internationaal privaatrecht is al
onderwerp geweest van verschillende bijdragen en verhandelingen. Hier wordt een
beschouwing over dit onderwerp gegeven aan de hand van twee arresten van het Hof van
Justitie van de Europese Unie (HvJ EU). Twee vragen staan centraal. Als eerste komt de vraag
naar de aansprakelijkheid van de bestuurder van een buitenlandse vennootschap aan de orde
in het geval van faillissement. Verzet de door het VWEU gegarandeerde vrijheid van vestiging
zich tegen de toepassing van nationale bepalingen inzake bestuurdersaansprakelijkheid in het
geval van een faillissement in dergelijke gevallen? Deze vraag wordt aan de hand van het
Kornhaas/Dithmar-arrest van het HvJ EU behandeld. Als tweede komt de vraag aan de orde
naar de kwalificatie van een vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid bij het
bepalen van de rechtsmacht onder de EEX-Verordening II. Hierbij wordt een kritische
beschouwing gegeven over het Holterman Ferho/Spies-arrest van hetsHvJsEU waarin de
rechtsverhouding tussen de bestuurder en de vennootschap volgens het HvJ EU onder
omstandigheden als arbeidsovereenkomst moet worden aangemerkt waarbij volgens het HvJ
EU de nationaalrechtelijke kwalificatie irrelevant is.
M.Zilinsky (B-9789462903340) januari 2017
46 pag.
€ 29,50
Bestuurdersaansprakelijkheid in Theorie (RUG nr. 108) –over rechtsvorming en
taal,onbehoorlijk bestuur, onrechtmatige daad en ernstig verwijt
Heeft een belangrijk doel voor ogen: het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht weer eenvoudig
maken. Daarom wordt met een frisse blik gekeken naar de problematiek rond het
bestuurdersaansprakelijkheidsrecht en samenhangende onderwerpen : de objectieve
maatman-bestuurdertoets, beleidsvrijheid van de bestuurder, risico van hindsight bias,
rechtssubjectiviteit, rechtspersoonlijkheid en toerekening. De ernstigverwijtmaatstaf is de
onmiskenbare rode draad bij deze materie. Want al gebruikt de Hoge Raad deze maatstaf
inmiddels twintig jaar, dan nog spelen er diverse vragen, zoals: wat betekent de term ‘ernstig
verwijt’ nu eigenlijk? Is de ernstigverwijtmaatstaf wel te rechtvaardigen? Zorgvuldig wordt
uiteen gezet waarom de ernstigverwijtmaatstaf niet in bestuurdersaansprakelijkheidsrecht past
‒ en zou moeten worden losgelaten. De kracht van deze uitgave zit in de diepgaande,
sluitende analyse van de theorie rondom het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht in combinatie
met de grondige onderbouwing voor het loslaten van de maatstaf. Hierbij worden ook de
meest recente ontwikkelingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad betrokken. Ruime
aandacht is er voor het Voorstel van Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (ingediend bij de
Tweede Kamer op 8 juni 2016) en voor belangrijke arresten, zoals Staleman/Van de Ven,
Ontvanger/Roelofsen, Willemsen/NOM, Spaanse Villa, Hezemans Air, RCI/Kastrop en
Kampschöer/Le Roux Fruit Exporters.
W.Westenbroek (K-9789013145663) november 2017 712 pag. € 79,50

Bestuurdersaansprakelijkheid op Grond van art.2:9 BW en art.6:162 BW(Zifo Reeks)
Naar aanleiding van arresten van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid zijn in het
juridisch debat vragen gesteld rond het criterium van ‘ernstig verwijt’ en de verhouding van
die maatstaf tot het criterium voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van Boek 6 BW. v
De hier gebundelde bijdragen bevatten interessante beschouwingen over de verhouding van
het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid tot het algemene aansprakelijkheidsrecht en de
keuze die de Hoge Raad maakt om het criterium ‘ernstig verwijt’ toe te passen bij zowel de
aansprakelijkheid op grond van art. 2:9 BW als die op grond van onrechtmatige daad.
L.Timmermans e.a. (K-9789013141597) begin februari 2017 ca. 200 pag. € 29,50
de Civielrechtelijke Zorgplicht van de Beleggingsdienstverlener jegens de Nietparticuliere Cliënt (Onderneming & Recht nr. 101 )
Rust er op de beleggingsdienstverlener bij niet-particuliere cliënten (zoals semipublieke
instellingen en het MKB) een civielrechtelijke zorgplicht? En zo ja, wat is dan de omvang van
deze verplichting? De antwoorden op deze vragen volgen na een analyse van zowel de
bestaande rechtspraak over de civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener als
een analyse van de toezichtrechtelijke zorgplicht (waarin ook de aankomende wijzigingen uit
MiFID II zijn verwerkt. Uit de analyse volgt dat de beleggingsdienstverlener ook bij nietparticuliere cliënten een civielrechtelijke zorgplicht in acht moet nemen. Vervolgens komt het
uitgangspunt bij de bepaling van de omvang van deze verplichting aan bod en volgt een
uitwerking van de invulling van deze verplichting bij niet-particuliere cliënten. De
civielrechtelijke zorgplicht van de beleggingsdienstverlener jegens niet-particuliere client biedt
daarmee handvatten om omvang van zorgplicht in een concreet geval te kunnen bepalen.
I.Janssen (K-9789013144253) juni 2017 482 pag. geb. € 79,50
Commentaar & Context Corporate Governance Code – praktische handleiding
Artikelsgewijs commentaar op de principes en bepalingen van de Code en biedt daarmee
inzicht in de opzet en achtergrond van de verschillende Code-bepalingen. Corporate
governance in Nederland begint een eigen geschiedenis te krijgen. Op 8 december 2016 werd
al weer de derde versie van de Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd. Deze
‘Code 2016’ brengt veel nieuws en speelt in op ontwikkelingen rondom actuele corporate
governance vraagstukken. De Code is geen statisch bezit en volgt de dynamiek in onze
maatschappij. De belangrijkste nieuwe thema’s in de Code 2016 zijn lange termijn
waardecreatie en cultuur als onderdeel van goede corporate governance. Hier wordt aan die
onderwerpen uiteraard uitgebreid aandacht besteed, vooral ook in relatie tot de andere
onderwerpen waarin die thema’s doorklinken, zoals bij risicobeheersing. Daarnaast is de Code
op veel andere punten geactualiseerd, die ook in dit boek worden behandeld.
R.Kleipool e.a. (B-9789462903760) februari 2017 ca. 260 pag. € 39,00
Company Law and IFRS - the relation between financial reporting and capital maintenance;
ties that bind (ZIFO Reeks nr. 23)
Zeer uitvoerige dissertatie over alledenkbare aspecten van de wettelijke relatie tussen de
jaarrekening en kapitaalbescherming. Niet alleen de ontwikkelingen op het gebied van de
internationale verslaggeving (IFRS) worden besproken, maar ook die van het
jaarrekeningenrecht met uitgebreide behandeling van de Europese richtlijnen .
C.v.Geffen (K-9789013144819) juli 2017
352 pag. € 85,00
Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf
Compact overzicht van de personenvennootschappen: maatschap, vennootschap onder firma
en commanditaire vennootschap. Met de eenmanszaak als vertrekpunt wordt de hele scala van
contractuele samenwerkingsvormen voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart
gebracht. Praktisch functioneren van de verschillende rechtsvormen en juridische complicaties
daarbij worden middels voorbeelden en jurisprudentie aanschouwelijk gemaakt.
J.Huizink (K-9789013140552) 5e dr.mei 2017
85 pag.
€ 19,50
CSR for Young Business Lawyers
VOOR (AANKOMEND) BEDRIJFSJURISTEN
Business lawyers are involved in defining a company's social responsibility and assessing
its legal implications on, for example, contract law and tort law. Offers a continental-European
perspective on civil law, with examples from the Netherlands and other countries, and case
material derived from the practices of multinational corporations. The contributors to the book

represent various areas of legal and business science. Part I of the book offers a crash course
in CSR. Part II is an introduction to the role and perspective of stakeholders, attorneys,
policymakers, and public interest lawyers. Part III covers contemporary issues such as direct
parent company liability, corruption and bribery, tax avoidance, integrity in the financial
sector, labour, and child labour. Each chapter is followed by a related case study.
A.Castermans,C.v.Woensel (B-9789462367661) augustus 2017 406 pag. € 37,50
Dagelijks Bestuur in de NV
BELGISCH RECHT
Onderzoekt de grenzen van het optreden van de dagelijks bestuurder sensu stricto: welke
handelingen kan de dagelijks bestuurder autonoom stellen en welke handelingen impliceren
een overschrijding van zijn bevoegdheid? En wat zijn de gevolgen van een
bevoegdheidsoverschrijding, zowel voor de vennootschap als voor derden die met de
vennootschap handelen? Ook het sociale statuut van de dagelijks bestuurder wordt bekeken: is
hij een werknemer of een zelfstandige? Bestaat er, wat het takenpakket en de hiërarchische
positie van de betrokken personen betreft, wel of geen verschil tussen de bestuurder en de
dagelijks bestuurder van de vennootschap? Wat de vraag doet rijzen naar de contractualisering
van de verhouding tussen de dagelijks bestuurder en de vennootschap en de wenselijkheid om
bepaalde contractuele clausules uit te werken in een managementovereenkomst. En wat zijn
de gevolgen van een keuze voor het ene of het andere statuut voor o.a. het
aansprakelijkheidsregime van de dagelijks bestuurder? Verschillen aansprakelijkheidsgronden
naargelang de dagelijks bestuurder als een werknemer of als een zelfstandige optreedt? En als
er verschillen zouden zijn, wat is hiervan dan de praktische relevantie? Bestaat er een
wisselwerking tussen enerzijds de aansprakelijkheid van de dagelijks bestuurder en de
concrete bevoegdheidsverdeling binnen de vennootschap?
N.Somers (I-9789400008724) november 2017
450 pag. € 160,00
Director’s Liability (Instituut Ondernemingsrecht nr. 101)
Argues for directors’ liability as a corporate governance instrument with a twofold effect: to
increase correct behaviour and to sanction culpable conduct. When is a risk still sound and
when is it irresponsible? Where do we draw the line? Directors do not only differ on this issue
itself, but also act on it at their own discretion. This makes directors’ liability all the more
important. As an instrument, it may not prevent directors from wrongdoing, but it can ensure
that, if discovered and identified, these directors do not go scot-free. Implementing legal
sanctions against such directors may foster trust in business. Moreover, it may foster trust in
the legal system. The legislation pertaining to directors’ liability has two objectives: allocation
of damage and controlling behaviour. Here the focus is on controlling behaviour. Relinquishes
the traditional legal view of directors’ liability as predominantly regulative and coercive. “The
point is that directors’ liability is understood to be an intricate system of sanction and
protections and to consider the explicit and latent characteristics of directors' liability.” Pham
Combines comparative legal studies, social scientific literature as well as extensive empirical
investigation - and convincingly so. This doctoral dissertation includes chapters on: concrete
factors on the basis of which directors can be held liable (highly relevant to directors,
corporate lawyers and lawyers), reference points for the streamlining and substantiation of
court decisions (added value for judges), effects of directors’ liability law on their conduct
(added value for judges), clues for influencing conduct through liability (very relevant to
policymakers). Each chapter illustrates not only how legal and empirical research can be
combined, but also how legal and social scientific literature can be brought together.
T.Pham (K-9789013141634) maart 2017 174 pag.
€ 76,50
Essays on Private and Business Law - a Tribute to Professor Adriaan Dorresteijn
Many companies today face international influences, and many more will follow suit. A scenario
that was recognised early on by Prof. Adriaan Dorresteijn. To honour his innovative research,
teachings, and administration work, this Liber Amicorum includes capita selecta of recent
business and private law publications. These articles discuss, inter alia, the relationship
between mother and daughter companies, the protection ofactors working for companies,
cross-border company structures, and educational programmes about corporate law.
A.Koster e.a. (ed.) (B-9789462368187) december 2017 ca. 400 pag. geb. € 79,00
EU-Shareholders' Rights Directive-NEW
The revised Shareholders' Rights Directive has been published in the official journal of the
European Union. The purpose of the directive is to further promote active and transparent

shareholder engagement in EU listed companies. The text of the Proposal has been changed on
many points. After the Directive enters into force, EU Member States will have two years to
implement it in their national legislation.
Directive amending Directive 2007/36/EC as regards the encouragement of long-term
shareholder engagement maart 2017 69 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Council formal adoption april 2017 2 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht
In 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv in werking getreden. Aanleiding
voor de onderstaande evaluatie was met name de beperking van het door één persoon uit te
oefenen aantal toezichtfuncties bij nv's, bv's en stichtingen, dat bij amendement in de Wet
aanpassing regels bestuur en toezicht nv/bv is opgenomen.
WODC-RUG oktober 2017 650 pag.(incl. samenvatting)
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Familievennootschappen (RUG nr. 107)
In dit congresverslag komt een grote variëteit aan kenmerkende onderwerpen aan bod zoals
governance, vennootschappelijk belang en dividendbeleid familievennootschappen. Maar ook
specifieke wetten zoals de Wet FLex-BV - en de (on)mogelijkheden die deze wet met zich
meebrengt voor de familievennootschap - worden behandeld. Er zijn een aantal juridische
zaken waar nagenoeg elke familievennootschap vroeg of laat mee te maken krijgt. Hier
worden kernkwesties op een rij gezet: toezicht, geschillenbeslechting en bedrijfsopvolging.
Maar ook het UBO-register, op grond van van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.
A.Tervoort,B.Assink e.a. (K-9789013145793) begin oktober 2017 244 pag. € 39,50
Franchising
Europese Erecode Franchising vs. Nederlandse Franchise Code. Onlangs is een herziene versie
van de Europese Erecode inzake Franchising (EEF) aanvaard. Naast de EEF zijn ook de
gedragsregels van de Nederlandse Franchise Code (NFC) van kracht. Twee sets gedragsregels
dus, die beiden beogen de franchisebranche te reguleren. Maar welke heeft de voorkeur?
EEF 6 pag. en NFC 22 pag.
BEIDE CODES GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Fusies en Overnames in Nederland (Ars Aequi Cahier Privaatrecht)
Actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de fusie- en overnamepraktijk. Ook
niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van
de verschillende soorten transacties. Biedt inzicht in de drijfveren voor fusies en overnames,
waarderingskwesties, structurering van fusie- en overnametransacties,totstandkomingsproces,
acquisitiefinanciering, mededingingsperikelen, relevante fiscale aspecten, rechten van
werknemers en corporate governance in overnamesituaties. Uitgebreide aandacht wordt
besteed aan in de praktijk belangrijke vormen van bedrijfsovernames: onderhandse
aandelentransacties, openbare biedingen, activa-passiva-transacties en juridische fusie en
splitsing. Waar nuttig wordt de theoretische behandeling afgewisseld met voorbeelden uit de
praktijk. De tekst bevat uitgebreide verwijzingen naar actuele jurisprudentie en literatuur. De
auteurs zijn M&A-advocaten bij de Amsterdamse vestiging van Allen & Overy, het kantoor dat
bij vrijwel alle grote transacties in Nederland is betrokken, en konden zo uit eigen ervaring
putten voor praktijkvoorbeelden. Het boek is vooral vanuit de praktijk geschreven.
T.Stevens,S.Garcia Nelen (A-9789492766045) november 2017 168 pag. € 19,50
Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2016-2017 (v.d.Heijden
Inst.nr. 141)
Deze update 2016-2017 bevat kronieken over enquêterecht, collectieve acties en schikkingen,
bestuurdersaansprakelijkheid, medezeggenschap, uitkoop en de geschillenregeling. Ook
bijdragen over vergoeding van vermogensschade, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering,
Moot court en overdracht van aandelen passeren de revue. De kronieken bieden overzichten
van recente ontwikkelingen per vakgebied. In de kroniek Collectieve acties (en schikkingen)
wordt aandacht gevraagd voor het wetsvoorstel van 16-11-2016, met weliswaar de collectieve
schadevergoeding in geld, maar tevens een ingrijpende wijziging van de procedure.
Tekortkomingen lijken het gevolg. Medezeggenschap op grond van de WOR blijkt door
wetgeving en jurisprudentie steeds verder te reiken. Zijn de grenzen bereikt? De kroniek
Bestuurdersaansprakelijkheid reikt een interessante beschouwing aan in een jaar met weinig
opzienbarende ontwikkelingen. De bijdrage over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
gaat met name over de invloed van de aanwezigheid van zo’n verzekering op rechterlijke

oordelen over vorderingen op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. Ook effecten van deze
verzekering op advocaten van gedupeerden en op de curator in faillissement komen aan de
orde. Ook het vergoeden van vermogensschade is een belangrijk elemen. Er worden twee
methoden naast elkaar gezet voor het begroten van geleden verlies en gederfde winst, waarbij
de voor- en nadelen van beide methoden worden geïnventariseerd.
Y.Borrius e.a.(red.) (K-9789013144277) juni 2017 456 pag. geb. € 29,50
Gezonde Continuïteit van Ondernemingen
Beschrijft het grotere plaatje van bedrijfsfalen en insolventie zonder het voetenwerk uit het
oog te hebben verloren en komt als eerste met een remedie, een soort vaccin, in de vorm van
duidelijke handvatten voor de corporate governance praktijk, de (re)organisatie, turnaround
en veranderingsmanagement praktijk en voor nieuw en bestaand ondernemerschap en
management. Nieuw gedragseconomisch inzicht, nieuwe schakeling van kennis die kan leiden
tot een stap voorwaarts in de praktijk.
M.Schelhaas (K-9789013141764) januari 2017
120 pag. € 39,50
Groot’s Perspectief - opstellen aangeboden aan T.D. de Groot
Dit liber amicorum voor mr. drs. T.D. de Groot bevat stevige essays over grensoverschrijdende
geschillenbeslechting. Aan de orde komen het Europese bankbeslag, het Wetsvoorstel
collectieve schadevergoeding en het concern in het Europese vennootschapsrecht, arbitrage
buiten Nederland, voorlopige voorzieningen naast arbitrage en arbitrage in de financiële sector.
W.de Clerck (red.)(K-9789013146455) december 2017
116 pag. € 49,00
Handreiking Cybersecurity voor de Bestuurder
De secretarissen-generaal van de departementen hebben in een brief aan de informateur
aandacht gevraagd voor de digitalisering van de samenleving en de bijbehorende risico's op
het gebied van veiligheid en privacy. Over de aanpak van die risico's verscheen onlangs ook
een handreiking van de Cyber Security Raad.
Cyber Security Raad april 2015
12 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Innovatie en Disruptie in het Economisch Recht
BELGISCH RECHT
Analyseert de juridische problemen die de disruptieve en innovatieve modellen van de sharing
economy en andere digitale zakenmodellen met zich meebrengen. Zo worden onder meer
Uber, AirBnB en Bitcoin juridisch geduid, en wordt aandacht besteed aan prijsdiscriminatie,
online geschillenbeslechting en de aansprakelijkheid van internetplatformen voor
reviewsystemen. Inhoud: De opmars van online geschillenbeslechting, Zijn cryptomunten
munten? Bitcoin en EU-recht: de virtuele vreemde eend in de bijt, Prijsdiscriminatie in het
digitale tijdperk, Informatieasymmetrie in de sharing economy: een nieuwe rol voor
internetplatformen? Juridische aspecten van crowdfunding in België, Uber en autodelen,
Kamers verhuren via Airbnb of andere sharing sites: juridische analyse Vlaanderen en Brussel.
M.Storme e.a.(red.) (I-9789400007819) maart 2017 310 pag. € 85,00
Innovatie in het Ondernemingsrecht - 25 jaar ondernemingsrecht Pels Rijcken &
Droogleever Fortuijn
In 2017 bestaat de sectie ondernemingsrecht van Pels Rijcken 25 jaar. Als thema voor deze 5e
lustrumbundel (met boeiende opstellen) is gekozen voor 'Innovatie in het ondernemingsrecht'.
De auteurs, allen aldaar werkzaam of werkzaam geweest hebben vooruitgekeken en nagedacht
over wenselijke of mogelijke ontwikkelingen in het ondernemingsrecht in de komende jaren.
F.Oranje e.a.(red.)(B-9789462904118) september 2017 276 pag. € 42,50
International Commercial Agency and Distribution Agreements : Case Law and Contract
Clauses
Much-used practical guide to drafting and negotiating commercial agency, exclusive
distribution, and franchising agreements. In this enriched second edition of a proven,
indispensable practical guide, the contributors have all updated their country reports with
recent cases and commentary and an abundance of new sample clauses and other practical
features. In addition, four major jurisdictions – Brazil, England, Japan, and the United States –
have been added, bringing the total number of country reports to nineteen. This second edition
keeps the original format, with each chapter covering all the following matters and more:
pre-contractual information disclosure;administrative formalities and reporting obligations;role
of professional bodies;applicable vertical restraints;applicable private international rules;
availability of EU block exemptions;rights and obligations of all parties to each other and to

third parties;intellectual property rights;data protection;provisions for Internet sales;
undertaking not to compete;right to indemnities;sanctions in case of noncompliance;subdistributors;resale pricing;liability toward end users;warranties;grounds for termination;
damages in the event of unjustified (abusive) termination;acquisition or lease of site by
franchisee;post-contract improvements and modifications of standards and specifications;
franchisor’s initial and continuing assistance to franchisee; and bankruptcy procedure.
Local experts provide detailed information on specific applicable law, major current case law,
drafting guidance with specific clauses, and official English versions of relevant primary
material. Case law summaries clearly expose the issues from which disputes arise, – and the
financial consequences of those disputes – and the practical discussion includes sample clauses
designed to anticipate those issues and avoid the pitfalls to which they often lead.
C.Albaric,M.Dickstein(ed.) (KL-9789041169075) 2e dr.mei 2017 1176 pag.geb. ca. € 297,00
International Cybersecurity and Privacy Law in Practice
Indispensable resource for attorneys who must advise on strategic implementation of new
technologies, advise on the impact of certain laws to the enterprise, interpret complex
cybersecurity and privacy contractual language, and participate in incident response and data
breach activities. Balances privacy and cybersecurity legal knowledge with technical knowledge
and business acumen needed to provide adequate representation and consultation both within
an organization, such as a government entity or business, and when advising these
organizations as external counsel. Although organizations collect information, including
personal data, in increasing volume, they often struggle to identify privacy laws applicable to
complex, multinational technology implementations. Jurisdictions worldwide now include
specific cybersecurity obligations in privacy laws and have passed stand-alone cybersecurity
laws. To advise on these compliance matters, attorneys must understand both the law and the
technology to which it applies.
Ch.Tschider (KL-9789041188410) december2017 448 pag. geb. ca. € 180,00
50 jaar Van der Heijden Instituut (1966 - 2016) (v.d.Heijden Inst. nr. 148)
Op donderdag 8 september 2016 vierde het Van der Heijden Instituut een bijzonder jubileum.
Het was vijftig jaar geleden dat prof. mr. W.C.L. van der Grinten en prof. mr. J.M.M. Maeijer
een studiecentrum voor rechtspersonen- en vennootschapsrecht oprichtten. Zo’ n mijlpaal
verdient het om uitgebreid bij stil te staan. Daarom was er een symposium met als
overkoepelend thema de vraag of het Nederlandse NV-recht - in navolging van het
aangepaste BV-recht - modernisering behoefde. Bijdragen zijn van topauteurs.
C.v.Buiten e.a.(K-9789013147360) december 2017
120 pag. € 39,50
Jaarboek Corporate Governance 2017-2018
Hier worden verschillende onderwerpen die nu een rol spelen behandeld door auteurs
afkomstig uit zowel de wetenschap als de praktijk. Denk aan de zelfevaluatie RvC, het
beloningsbeleid en aan gedrag en cultuur. Maar ook onderwerpen als aansprakelijkheid van de
commissaris en langetermijnwaardecreatie komen aan bod. Combineert de verschillende
disciplines en behandelt het onderwerp zowel vanuit juridisch, economisch als ethisch
perspectief. Gefundeerd in theorie en toegespitst op praktijk. Herinnert u zich het Enronschandaal nog? Een bedrijf dat extreem succesvol leek in het verhandelen van water, internet,
verzekeringen en meer. Echter, totdat de werkelijkheid aan het licht kwam. Managers bleken
miljoenen in hun zak te steken. Accountants vernietigden bewijsmateriaal en verdoezelden dat
het bedrijf meer dan 20 miljard in het rood stond. Door dit schandaal werden er in tal van
landen de afgelopen jaren regels en aanbevelingen inzake corporate Governance opgesteld.
B.Bier.H.v.Ees e.a. (red.) (K-9789013145953) oktober 2017 240 pag. € 49,50
Jaarrekening Lezen voor Juristen
Het kritisch en analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening is onmisbaar voor een
jurist. Deze inleiding in het jaarrekeninglezen is dan ook speciaal is geschreven voor juristen.
Naast economische aspecten wordt er, daar waar dat naar de mening van de auteurs
noodzakelijk is, een enkele keer aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten.
P.de Geus,J.Scholten (B-9789462903623) 5e dr. augustus 2017 ca. 320 pag. € 42,50
WERKBOEK: Casuïstiek Jaarrekening Lezen (B-9789462903616) 2e dr. 368pag. € 34,50
Kort begrip van het Nederlands Caribisch Rechtspersonenrecht (Recht & Praktijk
Ondernemingsrecht nr. 10)

De enige uitgave die een actuele beschrijving geeft van het huidige rechtspersonenrecht in
Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba - en van het toekomstige recht in
Aruba, waar de invoering van Boek 2 BW voor de deur staat. Het recht wordt systematisch
besproken en becommentarieerd, mede aan de hand van vonnissen die in de Nederlands
Caribische rechtsgebieden zijn gewezen.
K.Frielink(K-9789013145328) augustus 2017 392 pag. geb. € 69,50
Management Liability Today – what executives need to know (AGCS)
Het aantal claims waarbij bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld stijgt al jaren.
Eén van de verzekeraars analyseerde de claims wereldwijd en kwam met interessante
conclusies. Wereldwijd is er sprake van meer collectieve acties waarbij bestuurders worden
aangesproken door een grote groep gedupeerden verenigd in belangenorganisaties. Nederland
is een van de landen waar deze claimcultuur sterk groeit. Deze ontwikkeling gaat hand in hand
met het Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsacties.Bestuurdersaansprakelijkheidsclaims
komen minder snel tot een einde komen.Daardoor duren procedures langer en stijgen de
kosten van verweer en schikking. Een trend die tegemoet komt aan de hoge kosten van een
procedure, is procesfinanciering. Dit houdt in dat een derde partij het voeren van een
bestuurdersaansprakelijkheidsprocedure financiert met als vergoeding een deel van de
mogelijke opbrengst. Hierdoor zal de claimcultuur verder toenemen. Met name collectieve
acties zullen hierdoor eenvoudiger zijn op te starten. Een laatste ontwikkeling is dat de
overheid meer regelt. Meer regulering en strengere toezichthouders zorgen voor een groeiend
aantal claims op het gebied van mededingingsrecht en financieel toezicht. Een nieuwe
bestuurder doet goed aan de corporate governance en het compliance beleid van de
onderneming onder de loep te houden.
Allianz AGCS 2017
44 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Minimum Contract Justice - A Capabilities Perspective on Sweatshops and Consumer
Contracts
The collapse of the Rana Plaza in Bangladesh (2013) is one of many cases to invoke critical
scrutiny and moral outrage regarding the conditions under which consumer goods sold on our
markets are produced elsewhere. In spite of abiding moral concerns, these goods remain
popular and consumers continue to buy them. Such transactions for goods made under
deplorable production conditions are usually presumed to count as 'normal' market
transactions, ie transactions that are recognized as valid consumer-contracts under the rules of
contract law. Minimum Contract Justice challenges this presumption of normality. It explores
the question of how theories of justice bear on such consumer contracts; how should a society
treat a transaction for a good made under deplorable conditions elsewhere? This Book defends
the position that a society that strives to be minimally just should not lend its power to
enforce, support, or encourage transactions that are incompatible with the ability of others
elsewhere to live decent human lives. As such, the book introduces a new perspective on the
legal debate concerning deplorable production conditions that has settled around ideas of
corporate responsibility, and the pursuit of international labour rights.
L.Tjon Soei Len (Hart-9781782257097) mei 2017 176 pag. geb. ca. € 72,00
Mystery Shopping
BELGISCH RECHT
Aanvankelijk bedoeld als quality control, evolueert mystery shopping steeds meer naar een
instrument voor vaststellingen die aan de basis liggen van de beteugeling van inbreuken. Dat
roept een aantal vragen op. Wat met de privacy? Waar ligt de grens tussen mystery shopping
en uitlokking? Wat zijn de bewijsrechtelijke gevolgen? Wordt behandeld vanuit het economisch
recht, maar ook vanuit het strafrecht, het administratief en tuchtrecht en het bewijsrecht.
A.de Boecke e.a.(red.) (I-9789400007611) maart 2017
110pag. € 45,00
Nederlandse Corporate Governance Code
Monitoring Commissie CGC december 2016

52 pag.

GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Onderneming en Strafbaar Feit (Praktijkcahiers Strafrecht nr.10)
De laatste jaren zijn steeds vaker bedrijven onderwerp van strafrechtelijk onderzoek. Soms
voor moedwillig strafbaar handelen, soms doordat individuele medewerkers hun werkgever in
problemen brachten. Soms ook doordat voorbij werd gezien aan een bepaling, verscholen in
een woud van regels waaraan het bedrijfsleven niet alleen onderworpen is, maar dat ook nog
goeddeels strafrechtelijk wordt gesanctioneerd. De impact van een strafrechtelijk onderzoek is
doorgaans groot. Het kan leiden tot reputatieschade, omzetverlies, een verstoorde

bedrijfsvoering en veel interne onrust. Het gemiddelde bedrijf beleeft een strafzaak dan ook
als een existentiële crisis. De praktijk van de strafrechtspleging in zaken waarin
ondernemingen betrokken zijn, wijkt aanzienlijk af van de reguliere strafrechtspleging.
Specialisatie op dit terrein - ondernemingsstrafrecht - is inmiddels een feit en gerechtvaardigd.
Het is echter geen afgebakend gebied binnen de rechtsgeleerdheid; het is veeleer een
patchwork van juridica die liggen op het terrein van het strafrecht en daarbuiten.
A.Verbruggen (S-9789012397414) maart 2017 152 pag. € 42,50
Ondernemingsrecht (Pitlo Serie nr. 2)
Schetst de basisstructuur van het Nederlandse ondernemingsrecht. Organisatie, leiding,
financiering en deelname aan economische verkeer staan centraal. Ontleedt veranderingen bij
wijziging van rechtsvorm: van eenmanszaak naar personenvennootschap (komend recht) of
een BV, en als zij als NV naar de beurs gaat (effectenrecht en corporate governance) en
overdracht/overgang van zeggenschap. In deze herziene druk zijn nieuwe regelgeving en
rechtspraak verwerkt en enkele onderdelen grondig herzien.
Geheel opgezet in de stijl van mijn fameuze leermeester Pitlo, maar pas van latere datum.
J.Raaijmakers (K-9789013048469) 2e dr. februari 2017 856 pag. geb. € 59,00
het Onderzoek in de Enquêteprocedure (v.d.Heijden Inst.nr. 145)
Aan welke eisen moet het onderzoek voldoen? Hoe moeten de onderzoekers het onderzoek
uitvoeren? Hoe kan worden voorkomen dat het oordeel van de onderzoekers door hindsight
bias wordt beïnvloed? En hoe kan de Ondernemingskamer het onderzoek in de
enquêteprocedure aansturen en op de uitvoering daarvan toezicht houden? Belicht zowel
elementen van het onderzoek als de wijze waarop de Ondernemingskamer het onderzoek zou
moeten aansturen:Formulering van de onderzoeksopdrach, benoeming van de onderzoekers,
vaststelling van het onderzoeksbudget, uitvoering van het onderzoek en bevoegdheden van de
onderzoekers, toezicht door de raadsheer-commissaris, opstellen van het onderzoeksverslag.
Schetst niet alleen hoe hindsight bias tot stand komt, maar biedt ook concrete richtlijnen om
te voorkomen dat het oordeel van onderzoekers en rechters hierdoor wordt beïnvloed. Doet
tevens diverse suggesties hoe de uitvoering van onderzoeken kan worden verbeterd.
R.Hermans (K-9789013145366) november 2017
765 pag. geb. € 65,00
de (Onmiddellijke) Voorzieningen van de Enqueteprocedure (RUG nr. 105)
Bespreekt de voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen in het kader van de
enquêteprocedure. Staat stil bij de context waarin deze voorzieningen ingrijpen: de binnen de
rechtspersoon geldende belangen en regels en de internationale regelgeving. Aan de hand
daarvan wordt geanalyseerd welke voorzieningen van toepassing zijn én wat daarvan de
gevolgen zijn. Daarnaast komen de gevolgen aan de orde als een beschikking wordt vernietigd
waarin (onmiddellijke) voorzieningen zijn getroffen. Onderscheidt zich verder van andere
publicaties door de focus op (onmiddellijke) voorzieningen en het feit dat de rechtspraak niet
alleen wordt besproken, maar ook wordt geanalyseerd. In dat kader is er ook meer aandacht
voor Europees recht dan gangbaar is in publicaties over enquêterecht.
F.Eikelboom (K-9789013144437) juni 2017 752 pag. € 89,50
de Optimale Rechtsvorm voor de Samenwerking in het Beroep.Confectie of Maatpak ?
(v.d.Heijden Inst. nr. 139)
Wat is de optimale rechtsvorm voor de samenwerking tussen beroepsbeoefenaren? Door de
intrekking van Wetsvoorstel titel 7.13 BW, discussie over de bruikbaarheid van de maatschap
en de tendens dat beroepsbeoefenaren alternatieve rechtsvormen zoeken, is deze vraag
actueler dan ooit. Zowel op het gebied van aansprakelijkheid als op het gebied van de
juridische organisatiestructuur wordt de maatschap steeds vaker als ontoereikend gezien.
Bovendien betekent de intrekking van het Wetsvoorstel titel 7.13 dat er op korte termijn geen
verandering komt. Als gevolg daarvan zoeken beroepsbeoefenaren hun heil steeds vaker in
andere rechtsvormen. Maar zijn die wel geschikt? Iedere rechtsvorm wordt getoetst aan drie
belangrijke factoren: aansprakelijkheid, fiscaliteit en juridische organisatiestructuur. Daarnaast
wordt ingegaan op enkele buitenlandse rechtsvormen die speciaal zijn ontworpen voor de
samenwerking in het beroep. Onderwerpen die aan bod komen zijn: Definitie van ‘het beroep’
en ‘samenwerking’; Aansprakelijkheidsrisico’s die beroepsbeoefenaren lopen; Beperking van
deze risico’s bij iedere rechtsvorm; Specifieke rechtskarakter van verschillende rechtsvormen;
Weging van de scores van de rechtsvormen op aspecten van de interne structuur; Drijfveren
achter de keuze voor een interne organisatiestructuur: flexibiliteit, rechtszekerheid en
continuïteit; Buitenlandse rechtsvormen voor de samenwerking tussen beroepsbeoefenaren.

S-R.v.d.Waals (K-9789013143027) maart 2017

ca.285 pag.geb.

€ 65,00

Overnames van Beursvennootschappen (v.d.Heijden Inst. nr. 143) HÉT HANDBOEK !!
Behandelt de vennootschapsrechtelijke, financieeltoezichtrechtelijke, contractuele en
praktische aspecten van beursovernames. Gaat in op de verschillende typen
biedingsscenario’s: vriendschappelijke biedingen, concurrerende biedingen en vijandige
biedingen, in combinatie met de verdediging van de doelvennootschap, waarbij bijvoorbeeld
aandacht is voor de verschillende beschermingsmaatregelen. Ook het verplicht bod komt
uitgebreid aan de orde. Het sluitstuk van een overnameproces over de uitkoop en de
herstructureringsmaatregelen na het bod wordt ook behandeld. Bevat bovendien een analyse
van het Nederlandse stakeholdersmodel anno 2017. Wat betekent dit model voor de rol van
het bestuur en de raad van commissarissen van de doelvennootschap en de andere actoren
zoals bieder, aandeelhouders en stakeholders bij de overname van een beursvennootschap?
Sluit naadloos aan bij actuele regelgeving en jurisprudentie, waaronder de nieuwe
Marktmisbruikverordening en actuele literatuur over de biedingsregels en het verplicht bod, de
Corporate Governance Code 2016, de Nota Modernisering Ondernemingsrecht, en essentiële
relevante rechterlijke uitspraken zoals ABN AMRO, ASMI, Cancun, Akzo Nobel en TMG.
C.de Brauw (K-9789013144857) begin november 2017 1084 pag. geb. € 89,50
de Patronaatsverklaring (R& P-Contracten- & Aansprakelijkheidsrecht nr. 15)
Een patronaatsverklaring is een verklaring waarmee vertrouwen wordt gewekt in de
(financiële) toestand van een vennootschap. Welke zijn de rechten en verplichtingen die uit
een patronaatsverklaring voortvloeien? En welke internationaal privaatrechtelijke aspecten zijn
daarbij belangrijk? Patronaatsverklaringen doen zich vaak voor in concernverhoudingen en
kunnen variëren van een geruststellende mededeling tot een toezegging die in de buurt komt
van een persoonlijke zekerheid. Een moedermaatschappij kan hiermee bijvoorbeeld een bank
overhalen om krediet aan een dochtervennootschap te verstrekken. Houdt de moedermaatschappij zich niet aan haar woord, dan rijst de vraag of en welke aansprakelijkheid zij
zich op de hals haalt. Deze vraag wordt hier beantwoord aan de hand van Nederlandse, Duitse
en Engelse literatuur en rechtspraak. Hoe wordt patronaatsverklaring gekwalificeerd en
uitgelegd? Waarop kan een patroon worden aangesproken? En hoe kan de Nederlandse rechter
vaststellen of hij bevoegd is bij een grensoverschrijdend geschil - en welk recht is dan van
toepassing? Niet alleen het verbintenissenrecht en internationaal privaatrecht komen aan bod,
maar ook zekerhedenrecht, ondernemingsrecht, jaarrekeningenrecht en insolventierecht.
L.Leber (K-9789013143041) maart 2017 651 pag. geb. € 79,00
UITERST ACTUEEL i.v.m. HUIDIGE BESCHERMINGSCONSTRUCTIES TEGEN OVERNAMES
de Positie van Aandeelhouders in Beursvennootschappen (RUGnr. 103) - een analyse
van recht, gebeurtenissen en ideeën
Evalueert de positie van aandeelhouders in beursvennootschappen zoals deze tussen 1999 en
2004 door wetgeving, zelfregulering en rechtspraak is ontstaan. Niet alleen het vigerende
ondernemingsrecht, maar ook ideeën en gebeurtenissen uit deze periode komen aan
bod. Tussen 1999 en 2004 is de positie van aandeelhouders in Nederlandse
beursvennootschappen aanzienlijk versterkt. Dit gebeurde onder meer via wetgeving,
zelfregulering en rechtspraak. In de jaren na 2004 pakte de positie van deze aandeelhouders
in de praktijk echter anders uit dan was voorzien. Nederlandse beursgenoteerde
ondernemingen werden bijvoorbeeld kwetsbaarder voor aandeelhoudersactivisme, vijandige
overnamebiedingen en overnamegeschillen. Bovendien wordt stilgestaan bij de lessen die we
uit deze periode kunnen leren - en welke perspectieven er zijn voor de ontwikkeling van het
ondernemingsrecht voor beursvennootschappen. Ook de politieke aanpak komt aan de orde.
F.Overkleeft (K-9789013143669) juni 2017
700 pag.
€ 79,50
Principles of European Cooperative Law
The Principles of European Cooperative Law (PECOL) focus on the ‘ideal’ legal identity of
cooperatives. Drafted by a team of legal scholars, the PECOL aim to describe the common core
of European cooperative law. They are based on both existing cooperative law in Europe and
the EU regulation on the societas cooperativa europaea. The Principles are accompanied by
commentaries which illustrate the rationale and legislative background of each principle, and
link them to the key features of co-operative identity. The PECOL are articulated into five
chapters corresponding to the main aspects around which a cooperative’s identity may be
structured, namely the purpose pursued, internal governance, financial structure, external
control and cooperation among cooperatives. The second part of the book presents the

national reports upon which the PECOL were based. The reports offer a detailed overview of
the cooperative law of seven European jurisdictions (Finland, France, Germany, Italy, Portugal,
Spain, and the UK), and thus provide a unique opportunity for law-makers, practitioners and
researchers to compare, circulate and apply best practices of cooperative legislation.
G.Fajardo e.a.(I-9781780684277) september 2017
722 pag.
€ 150,00
Rechtspersonen ed. 2017/2018 (Kluwer Pocket)
JAARLIJKSE UITGAVE
Handzame teksteditie rechtspersonen- en ondernemingsrecht, inclusief een belangrijk deel van
het effectenrecht, faillissementsrecht en toekomstige wetgeving,bijgwerkt tot 01-08-2017.
C.Bulten e.a. (red.) (K-9789013144413) augustus 2017 972 pag. € 48,50
Schandpaal of Schouderklop? - handhaving door ‘naming en shaming’ en ‘naming en
faming’
Het op naam publiceren van opgelegde boetes (naming en shaming) is een populaire en
redelijk effectieve handhavingstechniek om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen:
ondernemingen zijn vaak bereid veranderingen door te voeren om de financiële consequenties
van reputatieverlies te voorkomen. Maar wat is de invloed van de morele afkeuring van de
omgeving en de schaamte die daar het gevolg van is? Zijn ondernemingen ook bereid
veranderingen door te voeren om morele afkeuring te voorkomen? En wat is de invloed van
morele goedkeuring? Kan gedragsverandering ook worden bereikt door een naming en
faming interventie? Resultaten van drie gedragswetenschappelijke studies laten zien dat
organisaties weinig gevoelig zijn voor morele afkeuring: deelnemers konden of wilden zich niet
voorstellen dat zij zich zouden schamen wanneer hun organisatie publiekelijk bestraft werd.
Deelnemers konden zich daarentegen beter voorstellen dat zij zich trots zouden voelen
wanneer hun organisatie publiekelijk beloond werd. Op basis van de huidige resultaten wordt
een gecombineerde aanpak van shaming en faming technieken geadviseerd om effectieve
gedragsverandering tot stand te brengen.
M.Vliek (B-9789462367593) juni 2017 52 pag. € 22,50
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht - editie 2017-2018
Het gehele ondernemingsrecht wordt artikelsgewijs becommentarieerd. Richt zich op de
ondernemingsrechtelijke advocatuur, het notariaat en de bedrijfsjuristen en sluit dus naadloos
aan bij de praktijk: wetsartikelen waarmee men het meest te maken heeft, worden het meest
uitgebreid becommentarieerd. Alle belangrijke thema’s worden toegelicht, van de oproep voor
de algemene vergadering van aandeelhouders tot de aansprakelijkheid van bestuurders.
B.Bier e.a.(S-9789012400664) december 2017 2400 pag. geb. € 269,25
Shareholders Activism - A European Perspective
In recent years, there has been significant growth in shareholder activism. Each European
jurisdiction has its own characteristics and, to some extent, its own laws. This publication aims
to explain the landscape across Europe's main markets, and to highlight the key differences.
CMS juni 2017
94 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Sleutels voor Personenvennootschapsrecht (RUG. Nr. 102)
Scherpe analyse van het huidige Nederlandse personenvennootschapsrecht en van
onderwerpen die in dit kader relevant zijn, zoals gemeenschap, vermogensscheiding,
hoofdelijkheid en rechtssubjectiviteit. Er is een belangwekkende analyse van de bestaande
regels voor herstructurering van rechtspersonen (omzetting, fusie, splitsing) opgenomen.
Uitgebreid wordt ingegaan op het Franse, Duitse en Engelse personenvennootschapsrecht.
Ideaal naslagwerk voor praktijkjuristen betreffende o.a. gemeenschap, vermogensscheiding,
aansprakelijkheid en vermogensovergang onder algemene titel. Biedt veel concrete
aanbevelingen voor een nieuwe wettelijke regeling van de personenvennootschappen.
Ch.Stokkermans (K-9789013143492) juni 2017 720 pag. € 82,50
Social Enterprise Law - Trust, Public Benefit and Capital Markets
Represent a new kind of venture, dedicated to pursuing profits for owners and benefits for
society. Provides tools that will allow them to raise the capital they need to flourish. Weaves
innovation in contract and corporate governance into powerful protections against insiders
sacrificing goals such as environmental sustainability in the pursuit of short-term profits.
Creating a stable balance between financial returns and public benefits will allow social
entrepreneurs to team up with impact investors that share their vision of a double bottom line.
Shows how novel legal technologies can allow social enterprises to access capital markets,

including unconventional sources such as crowdfunding. A comprehensive survey of the U.S.
laws and a bold vision for how legal institutions across the globe could be reformed, offers new
insights and approaches to help social enterprises raise the capital they need to flourish.
D.Brackman Reiser,S.Dean (OUP-9780190249786) november 2017 208 pag. geb. ca. € 42,00
Starten van een Zaak in Spanje
Actueel overzicht van de juridische, fiscale, financiele aspecten bij ondernemen in Spanje.
P.Gillissen (GL-9789074647987) 3e dr. 250 pag. € 22,50
Toerekening van Kennis aan Rechtspersonen (Onderneming & Recht nr. 98)
Veel regels in het burgerlijk recht en ondernemingsrecht verbinden een rechtsgevolg aan de
aanwezigheid van kennis bij de betrokken partijen. Maar wat weet een rechtspersoon? Een
rechtspersoon heeft geen hersens. De vraag wat een rechtspersoon weet, is dan ook
grotendeels een juridische vraag. Het is weliswaar een vraag die in de praktijk vaak wordt
gesteld, maar in de Nederlandse rechtsliteratuur is tot op heden nooit een grondig en
diepgaand antwoord gegeven. Alle voor dit onderwerp relevante zaken, van de redenen om
kennis toe te rekenen tot de stelplicht en bewijslast, worden op een concrete en toegankelijke
manier met talrijke voorbeelden beschreven. Verschaft ook een blik over de grens van het
eigen vakgebied middelsaandacht voor invloed van het strafrecht (geheimhoudingsplichten),
privacyrecht en financieeltoezichtsrecht (Chinese walls) op de toerekening van kennis.
B.M.Katan (K-9789013143430) april 2017 610 pag. geb. € 79,50
Trust and Good Faith Across Borders (Law of Business & Finance nr. 15)
Liber Amicorum S.Kortmann
Dit is een van de 3 boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als hoogleraar aan
de Radboud Universiteit heeft ontvangen. De andere twee delen zijn: “Vertrouwen in het
ondernemingsrecht en het financiële recht” (Serie vanwege het Van der Heijden Instituut, deel
150) en “Vertrouwen in het burgerlijke recht” (Serie Onderneming en Recht, deel 100).
Vertrouwen is een veelvuldig terugkerend thema. Hier een grensoverschrijdende blik op
kenmerkende vertrouwenskwesties binnen ondernemingsrecht, insolventierecht en financieel
recht. Een greep uit de bijdragen: Trust accounts in Belgium, trust law and protected funds,
the agent's warranty of authority, trusting EU courts in matters of restructuring and
insolvency, bilaterale investeringsverdragen, internationale insolventiewetgeving, de rol van
‘goed vertrouwen’, internationaal bankieren, consumentenbescherming, ‘leapfrogging’ .
D.Faber e.a. (K-9789013145083) oktober 2017 372 pag. geb. € 79,00
het UBO-register en Centraal Aandeelhoudersregister - praktische en juridische aspecten
(ZIFO REEKS nr. 25)
De vierde antimisbruikrichtlijn verplicht lidstaten om een UBO (ultimate beneficial owner)register in te voeren, met het doel fraude, witwaspraktijken en terrorismefinanciering tegen te
gaan. Wie het (toekomstige) UBO-register inziet, zal kunnen nagaan wie de uiteindelijke
belanghebbende van een rechtspersoon is. Het plan is om de in het register opgenomen
gegevens ‒ die kunnen worden herleid tot de persoon ‒ in ruime mate publiek toegankelijk te
maken. Hierop vormt het in te voeren centraal aandeelhoudersregister (CAHR) een aanvulling.
Dit register wordt mogelijk opengesteld voor alle Wwft-instellingen. beschrijft niet alleen de
ingrijpende gevolgen voor de praktijk van iedere juridische of financiële dienstverlener, maar
ook voor de privacy ‒ en mogelijk de veiligheid! ‒ van aandeelhouders en UBO’s. Deze uitgave
bevat een compilatie van een aantal inleidingen en de dynamische discussie hierover op een
recente debatmiddag van het ZIFO. Daarbij werd nadrukkelijk gereflecteerd vanuit
verschillende invalshoeken. Bijvoorbeeld: wat zijn de implicaties voor het cliëntenonderzoek?
Welke strafrechtelijke sanctionering wordt van toepassing? Maar ook de te verschaffen
persoonlijke gegevens en de openbaarmaking daarvan werden tegen het licht gehouden.
E.v.Liere e.a. (K-9789013145106) juli 2017 72 pag. € 29,50
Uitspraken Ondernemingsrecht – editie 2017
Actuele selectie van belangrijke uitspraken van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie
op het gebied van het ondernemingsrecht. In deze editie staan tien belangrijke nieuwe
uitspraken. Voor nv’s en bv’s trokken op het terrein van het enquêterecht vooral de SNS- en
Meavita-beschikkingen veel aandacht. Daarnaast wees de Hoge Raad een aantal belangrijke
arresten in aansprakelijkheidskwesties. Concernfinanciering en vereffening kwamen aan de
orde in Storteboom resp. R.M. Trade - en de positie van commanditaire vennoten is
verduidelijkt in Distriport. Deze en andere arresten worden in deze uitgave helder toegelicht.

J.Wezeman,I.Wuisman (red.) (K-9789013141481) augustus 2017 3088 pag.

€ 44,00

Van de NV en de BV
DE ONMISBARE KLASSIEKER
Geldt al jaren als de definitieve introductie tot het vennootschaps- en ondernemingsrecht.Hoe
hangen vennootschap en onderneming samen? Wat maakt een BV juridisch anders dan een
NV? Hoe werkt een fusie? Wat is de invloed van het Europese vennootschapsrecht op het
Nederlandse? In deze vernieuwde druk zijn veel onderwerpen geactualiseerd en is nieuwe
jurisprudentie verwerkt. Ook is in deze editie al rekening gehouden met aanstaande
wijzigingen als gevolg van een huidig relevant wetsvoorstel. Dit door achter de huidig geldende
bepalingen het nieuwe artikel volgens het wetsvoorstel te noemen.
P.v.Schilfgaarde e.a.(K-9789013137378) 17e dr. augustus 2017 512 pag. € 48,50
Van Familiebedrijf naar Familiekapitaal
Handelt over de vraagstukken van een DGA voor, tijdens en na de overdracht van zijn
onderneming. Hanteert en integrale benadering door in elke fase oog te hebben voor de
fiscaal-juridische en de bancaire aspecten. Handige uitgave voor de adviespraktijk.
J.Knol e.a.(K-9789013138740) 3e dr. juli 2017 156 pag. € 50,00
de Vele Gezichten van Maarten Kroeze's ‘Bange Bestuurders’ (RUG nr. 104)
Op 28 oktober 2005 hield Maarten Kroeze zijn inaugurele rede aan de EUR. Als onderwerp van
koos hij ‘bange bestuurders’. Zijn rede is hier opgenomen. Daarnaast wordt dit onderwerp
vanuit diverse invalshoeken verder onderzocht en uitgediept. De nadruk ligt daarbij op
aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders in diverse rechtsgebieden. Daarnaast komt
de aansprakelijkheid aan bod van andere functionarissen dan de zittende, directe bestuurder.
Ook wordt aandacht besteed aan mogelijke angstremmers bij bestuurdersaansprakelijkheid.
Hier treft men actuele analyses aan rond het thema ‘bange bestuurders’, variërend van
aansprakelijkheid van bestuurders in diverse rechtsgebieden (arbeidsrecht, bestuursrecht,
financieel recht, gezondheidsrecht, intellectuele eigendomsrecht,ondernemingsrecht,strafrecht,
insolentierecht, arbitrage etc.etc.) tot aansprakelijkheid van andere functionarissen dan de
directe/formele bestuurder. Mogelijke angstremmers bij bestuurdersaansprakelijkheid worden
besproken. Deze bundel bevat een zeer breed scala betreffende bestuurdersaansprakelijkheid.
B.Assink e.a.(red.) (K-9789013144468) juni 2017
532 pag. € 49,50
de Verpanding van Aandelen in Besloten Kapitaalvennootschappen - de vestiging en de
executie van het pandrecht op aandelen in een BV
Pandrecht op aandelen in de BV is een zekerheidsrecht waarmee een financier zijn risico kan
reduceren. Indien de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, kan de financier tot
uitwinning van het pandrecht overgaan en zich vervolgens met voorrang verhalen op de
opbrengst van het verpande goed. Maar wordt hiermee niet het paard van Troje
binnengehaald? Wat de BV bijzonder maakt, is het besloten karakter van de groep
aandeelhouders. Aandelen in de BV zijn immers altijd op naam gesteld en in de statuten kan
een blokkeringsregeling worden opgenomen. Deze beslotenheid kan leiden tot ongewenste
gevolgen, waardoor het pandrecht op aandelen in de BV in de praktijk wellicht een onzeker
zekerheidsrecht is. Behandeld wordt of en hoe een (stil) pandrecht op een (toekomstig)
aandeel wordt gevestigd en welke problemen er na vestiging van het pandrecht kunnen
ontstaan indien derden een beroep doen op bijvoorbeeld de faillissementspauliana. Vervolgens
wordt ingegaan op de inhoud van dat gevestigde pandrecht en de bevoegdheden van de
pandhouder met betrekking tot de algemene vergadering, zoals het bijeenroepingsrecht, het
agenderingsrecht, het vergaderrecht, het stemrecht en het instemmingsrecht. Bespreekt ook
het uitkeren van dividend, een enquêteverzoek door de pandhouder en de gevolgen van een
bevolen onmiddellijke voorziening voor de pandhouder. Onderzoekt tot slot de (verschillende
wijzen van) executie van het pandrecht. Aandacht wordt besteed aan de rol van een statutaire
blokkeringsregeling bij uitwinning van het pandrecht en aan de rol van de vennootschap in het
executietraject.
R.Burgers (C-9789088632020) januari 2017
162 pag. € 32,50
Verplichte Literatuur voor Commissarissen en Bestuurders – professionaliteit in
governance
Geeft op basis van een analyse van cases en interviews antwoord op de vraag waarom het
toezicht zo vaak tekortschiet en verschaft adviezen om dit te vermijden. Analyseert en
beschrijft dilemma’s en geeft oplossingen voor de dimensie van integriteit in besturen en

toezicht. Integriteit is meer dan zich aan regels houden, het gaat ook over het doorzetten van
noodzakelijke innovatie en transformatie van organisaties in de moderne economie. Integriteit
heeft niet alleen betrekking op het handelen of niet-handelen van concrete personen,
integriteit gaat ook over de opzet en werking van organisaties. Gaat het boek ook in op de
psychologische aspecten van integer gedrag. Bevat groot aantal praktische tips, maar
indachtig de idee van integriteit, laat het ook zien welke daarvan beperkingen zijn en wanneer
overgeschakeld moet worden op meer fundamentele principes.
H.Strikwerda,J.ten Wolde (V-9789462761612) april 2017 268 pag. € 32,00
Vertrouwen in het Burgerlijke Recht (Onderneming & Recht nr. 100) - Liber Amicorum
S.Kortmann
Dit is een van de drie boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als hoogleraar
aan de Radboud Universiteit heeft ontvangen. Behandelt een rijke verscheidenheid aan
fundamentele en toegepaste onderwerpen waarin vertrouwen een rol speelt. De hoofdstukken
haken zowel in op vertrouwen in het recht an sich als de uitoefening ervan. Behandelt o.a.:
stapled claims, faillissementscurator, vertrouwen in mensen en regels, rangorde
boedelvorderingen, redelijkheid en billijkheid, aansprakelijkheid accountants, vertrouwen en
authenticatie, stelplicht en bewijslast i.v.m. aansprakelijkheid van de pseudo-gevolmachtigde,
vertrouwensbescherming in het (familie)vermogensrecht, vertrouwen in de wetenschap.
S.Bartels e.a. (K-9789013145069) oktober 2017
652 pag. geb. € 79,00
Vertrouwen in het Ondernemingsrecht en het Financiële Recht(v.d.Heijden Inst.
nr. 150) - Liber Amicorum S.Kortmann
Ook dit is een van de drie boeken die prof. mr. S.C.J.J. Kortmann bij zijn afscheid als
hoogleraar aan de Radboud Universiteit heeft ontvangen. Auteurs hebben als rode draad het
thema 'vertrouwen, derden en toerekening' meegekregen, alsmede de vrijheid hiermee soepel
om te gaan. Onderwerpen die aan bod komen zijn toezicht financiële markten, bescherming
Nederlandse vennootschappen tegen ongewenste investeerders, toerekening van belang in het
rechtspersonenrecht en de commissaris als adviseur, vertrouwen in jaarverslaggevingen,
vertrouwen op instructie, bescherming klanten en derden bij wetenschap van de bank,
aansprakelijkheid, derden, vertrouwen en toerekening bij medezeggenschapsrecht.
C.Bulten e.a.(K-9789013145113) oktober 2017
432 pag. geb. € 79,00
Vitale Vennootschappen in Veilige Handen (v.d.Heijden Inst. Nr. 142)
Cetraal staat de vraag hoe aandeelhouderschap in een Nederlandse nv of bv (mogelijke)
toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit
gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De juridisch-theoretische methodologie
bestaat uit een studie van Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en
rechtsgeleerde literatuur. De volgende vitale sectoren komen aan bod: energie, ICT/Telecom,
drinkwater en water, transport, chemie, nucleaire sector, financiële sector, digitale overheid en
defensie. Tevens is een analyse van in andere landen voorkomende regels die de nationale
veiligheid tegen ongewenste buitenlandse investeringen pogen te beschermen, opgenomen. De
onderzoekers bekeken achtereenvolgens het systeem in de Verenigde Staten van Amerika, in
Duitsland, in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk, in Noorwegen, in Zweden en in Zwitserland.
C.Bulten, B.de Jong e.a. (K-9789013144505) september 2017 556 pag. geb. € 59,50
Vitale Vennootschappen in Veilige Handen –WODC Rapport
Cetraal staat de vraag hoe aandeelhouderschap in een Nederlandse nv of bv (mogelijke)
toegang tot (vertrouwelijke) informatie en invloed op beslissingen biedt en op welke wijze dit
gevolgen kan hebben voor de nationale veiligheid. De juridisch-theoretische methodologie
bestaat uit een studie van Nederlandse en buitenlandse regelgeving, rechtspraak en
rechtsgeleerde literatuur. De volgende vitale sectoren komen aan bod: energie, ICT/Telecom,
drinkwater en water, transport, chemie, nucleaire sector, financiële sector, digitale overheid en
defensie. Tevens is een analyse van in andere landen voorkomende regels die de nationale
veiligheid tegen ongewenste buitenlandse investeringen pogen te beschermen, opgenomen. De
onderzoekers bekeken achtereenvolgens het systeem in de Verenigde Staten van Amerika, in
Duitsland, in Frankrijk, in het Verenigd Koninkrijk, in Noorwegen, in Zweden en in Zwitserland.
C.Bulten e.a. (RadboudUniv.) WODC februari 2017 496 pag.
Verschijnt binnenkort als boek in de Serie vanwege het Van der Heijden Instituut bij Kluwer.
WODC samenvatting 12 pag. (Nederlands en/of Engelstalig) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Waardering van Ondernemingen –in de juridische praktijk
Waardering van ondernemingen komt in het economisch verkeer vaak voor, zoals in geval van
fusies en overnames, echtscheidingen, erfenissen en dergelijke. Voor de waardebepaling
worden vaak deskundigen zoals register valuators, accountants en bedrijfseconomen
ingeschakeld. Indien in het kader van de waardering geschillen ontstaan komen er in het kader
van de geschillenbeslechting veelal juristen aan te pas. De praktijk leert dat de communicatie
over de juridische betekenis van de waarderingen de daarbij gebruikte informatie en
gehanteerde berekeningsmethode tussen de juristen en de ingeschakelde deskundigen vaak
moeizaam verloopt. Dit boek probeert een grondslag te bieden om de communicatie over
waardering van ondernemingen tussen juristen en de deskundigen te verbeteren door
enerzijds de theoretische (bedrijfseconomische en juridische) achtergronden te schetsen
alsmede de meest gebruikte waarderingsmethoden toe te lichten en anderzijds op basis van de
jurisprudentie en de ervaring van de auteurs in hun verschillende rollen de bestaande praktijk
globaal te bespreken.
A.Labohm e.a. (red.) (P-9789462511330) mei 2017 190 pag. € 39,50
Wetboek van Economisch Recht en Aanvullende Regelgeving
BELGISCH RECHT
Bevat alle boeken van het nieuwe Wetboek van Economisch Recht en vult deze aan met de
voor de handelspraktijk belangrijkste Belgische en Europese regelgeving. Van het ‘oude’
wetboek van Koophandel zijn resterende vigerende bepalingen opgenomen, m.u.v. de
vennootschappen en verzekeringen. De nadruk op de regelgeving inzake faillissement en WCO
en het in pand geven van de handelszaak. Op het vlak van Europese regelgeving komen aan
bod: marktpraktijken, intellectuele eigendom, kartelrecht en vrij verkeer.
In tegenstelling tot Nederland is in België het Wetboek van Koophandel niet opgenomen in het
Burgerlijk Wetboek maar in dit nieuwe Wetboek van Economisch Recht
G.Straetmans (red.) (M-9789046608661) 2e dr. juni 2017 893 pag. € 65,00

----------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2016 :
de Acting in Concert-regeling inzake het Verplicht Bod op Effecten (v.d.Heijden
Instituut nr. 136)
‘Acting in concert’ is onderdeel van de verplicht bod-regeling. Deze regeling verplicht personen
met minstens 30% van de stemrechten in een Nederlandse beursvennootschap een openbaar
bod te doen op alle effecten die niet in hun bezit zijn. Anders dan in andere landen bestaat in
Nederland niet de mogelijkheid hierover met een toezichthouder in overleg te treden. Hier
passeren alle vraagstukken de revue en worden antwoorden gezocht, mede op basis van
ervaringen in ons omringende landen. Bij acting in concert gaat het in essentie om de vraag
onder welke omstandigheden samenwerkende aandeelhouders biedplichtig kunnen worden. Er
zijn echter nog veel meer complexe deel- en vervolgvragen. Bij ons is de Ondernemingskamer
van het Gerechtshof Amsterdam bevoegd en niet de voor de effectenmarkt gebruikelijke
toezichthouder AFM. Dat belemmert de mogelijkheid tot overleg. De Europese koepelorganisatie van effectenmarkttoezichthouders ESMA heeft weliswaar beleidsregels vastgesteld,
maar die komen maar zeer gedeeltelijk tegemoet aan de problemen. Alle vraagstukken
passeren de revue, waar relevant mede in het licht van buitenlands recht en ervaringen in de
ons omringende landen. Deze vergelijking komt niet alleen van pas in talloze concrete
probleemsituaties, maar ook bij de meer algemene onderwerpen.
J.Beckers (K-9789013140309) november 2016 597 pag. geb. € 65,00
Ars Aequi Wetsedities : Ondernemings- en Effectenrecht – 2016 JAARLIJKSE UITGAVE
Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals
geldend per 1 januari 2016. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende
kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
E.Vermeulen,G.Raaijmakers (A-9789069167251) 20e dr. februari 2016 1754 pag. € 69,50
VOORAANKONDIGING
Asser Serie deel 2-III* - Overige Rechtspersonen
Behandelt alle andere privaatrechtelijke rechtspersonen dan NV en BV. Het gaat om de
vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, en de rechtsvormen
Europese vennootschap (SE), Europese coöperatieve vennootschap (SCE) en het Europees

economisch samenwerkingsverband (EESV). Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan het
recht omtrent kerkgenootschappen. De vorige druk dateert uit 2012.
(K-9789013110685) 10e dr. augustus 2016 ca. 620 pag. geb. ca. € 145,00
Balanslezen in de Rechtspraktijk
Juristen krijgen vroeg of laat met cijfers te maken. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben
op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en
analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening onmisbaar voor een jurist. Naast
economische aspecten wordt er waar nodig, aandacht besteed aan juridische en fiscale
aspecten. Geschreven voor rechtenstudenten is het ook voor de praktijk uiterst nuttig.
P.de Geus,H.Scholten (B-9789462902404) 2edr.augustus 2016 148 pag. € 26,00
Bedrijfsjuridische Berichten 2017 nr. 22 Themanummer BREXIT
De verschillende bijdragen in dit themanummer beogen de mogelijke gevolgen van de Brexit in
kaart te brengen, zodat daarop geanticipeerd kan worden in onderhandelingen, bij het sluiten
van contracten en het voeren van juridische procedures. Ingegaan wordt onder andere op
arbeidsrechtelijke, consumentenrechtelijke, ondernemings- en insolventierechtelijke,
financieel- en fiscaalrechtelijke en milieurechtelijke consequenties.
Kluwer november 2016 44 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuur en Toezicht bij Rechtspersonen, mede in de Semipublieke en Nonprofitsector (Preadviezen Vereeniging Handelsrecht)
Bespreekt de nieuwe regeling van het bestuur en toezicht binnen de privaatrechtelijke
rechtspersonen zoals die worden onderscheiden in Boek 2 BW. Deze voorstellen zien enerzijds
op een concentratie en uniformering van de regels die gelden voor de onderscheiden
rechtspersonen in de algemene titel van Boek 2 BW en anderzijds, als gevolg van die
uniformering en concentratie, op een aanzienlijke aanscherping van de regels die gelden voor
het bestuur en toezicht bij niet-commerciële rechtspersonen, meer specifiek de vereniging en
de stichting. Dit wetsvoorstel inzake bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) roept veel
vragen op. Heeft die uniformering voor alle privaatrechtelijke rechtspersonen werkelijk zin?
Leidt dat tot betere regelgeving? Wordt aldus recht gedaan aan de grote variëteit van de
maatschappelijke belangen die door rechtspersonen worden gediend? Houdt de regelgeving
rekening met de enorme variëteit in aard, omvang, doelstelling en werkzaamheid van
rechtspersonen? Hoe verhoudt de voorgestelde regeling zich met de uitgebreide sectorale
wetgeving bijvoorbeeld in het onderwijs of de gezondheidszorg? Wordt in deze voorgestelde
privaatrechtelijke wetgeving wel voldoende rekening gehouden met rechtspersonen die in de
semipublieke en non-profitsfeer nu juist ook mede publieke belangen behartigen?
J.Blanco Fernández (P-9789462511217) november 2016 140 pag. € 37,50
Bestuurders- en Commissarisbeloningen onder Belastingverdragen - met bijzondere
aandacht voor de Belgische belastingverdragen
Bestuurders en commissarissen handelen vaak internationaal. Dit werpt een aantal vragen op
m.b.t. de heffingsbevoegdheid over hun vergoeding. zoals: is de toewijzingsregel t.a.v. de
beloningen van bestuurders en commissarissen aan de vestigingsstaat van het lichaam zoals
geregeld in artikel 16 OESO (nog) wel juist? Of is de toewijzing aan de werkstaat of woonstaat
een juister alternatief? Hier volgt een diepgaande analyse van het bestuurdersartikel uit het
OESO-Modelverdrag. Uiterst waardevol voor de juridisch-fiscale praktijk is de uitvoerige
bespreking van het bestuurdersartikel 16 van het geldende Belastingverdrag tussen België en
Nederland. Omtrent dit verdragsartikel rijzen interpretatievraagstukken, o.m. gelet op het feit
dat de gezamenlijke artikelsgewijze toelichting bij het verdrag stelt dat het artikel gebaseerd is
op het Belgische bedrijfsleidersartikel (artikel 32 WIB92).
A.Cools (M-9789046608067) maart 2016 546 pag. € 109,00
Certificering van Aandelen
Beschrijft het instrument van certificering van aandelen bij NV en BV. Na de invoering van het
nieuwe BV-recht. Per 1 oktober 2012 is de benadering van de positie van de certificaathouder
binnen de BV volledig anders geworden dan bij de NV. Op deze problematiek, en met name
ook de perikelen die het overgangsrecht met zich bracht, wordt uitgebreid ingegaan en ook
wordt de BV-situatie vergeleken met die binnen de NV. De techniek wordt
behandeld, alsook de aard van de verschillende rechtsrelaties die bij certificering ontstaan.
C.Schwarz,S.GarciaNelen (S-9789012398640) oktober 2016 168 pag. € 48,00

Commission Notice on the Notion of State Aid as referred to in Article 107 (1)TFEU
Europese Commissie publiceert zienswijze over tax rulings en Staatssteun.
De Europese Commissie heeft een nieuw document gepubliceerd waarin staat welke
Staatssteun wel en niet is toegestaan binnen de EU. In het document staan onder andere
maatregelen omtrent de vrijheid van lidstaten om via tax rulings de belastingdruk van
ondernemingen te verlagen. Het bevat bovendien een waarschuwing voor ondernemingen dat
zij niet langer ongelimiteerd kunnen schuiven met winsten en kosten en dat intercompany
contracten altijd gebaseerd moeten zijn op marktconforme prijzen. Dat geldt ook voor
transacties waarbij sprake is van niet-materiële zaken, zoals IE-rechten.
European Commission 2016 68 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Corporate Governance Code 2016
Beursgenoteerde bedrijven moeten verantwoording afleggen over de beloningsverhoudingen
binnen hun bedrijf: wat verdient de top vergeleken met andere werknemers? Dat staat in de
herziene Corporate Governance Code. De vorige versie stamt uit 2008. De belangrijkste
wijzigingen gaan over beloningen. Zo is toegevoegd dat variabele beloningen moeten worden
gekoppeld aan meetbare prestatiecriteria. Voor de bepalingen in de code geldt dat bedrijven
deze dienen toe te passen, of moeten uitleggen waarom zij dat niet doen.
Mon.Commissie december 2016 52 pag.(samenvatting 6 pag.) GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Corporate Governance Code – Concept : one tier boards
De Monitoring Commissie Corporate Governance heeft een voorstel gepubliceerd voor
toepassing voor de Corporate Governance Code op one tier boards, dat wil zeggen, een
bestuur bestaande uit zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders.
Concept-Corporate Governance Code op one tier boards (Deline Kruitbosch, Dirkzwager)
augustus 2016 14 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Concept-Corporate Governance Code – Voorstel tot herziening
februari 2016 94 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Corporate Governance Code – Rapport Monitoring Boekjaar 2014
februari 2016 66 pag
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Fraude/Financieel Recht/Ondernemingskamer
Deze bundel is uitgegeven ter gelegenheid van de start van het samenwerkingsverband van de
afdelingen strafrecht, civiel- en belastingrecht en de Ondernemingskamer in 2016, genaamd
FFROK (Fraude, Financieel Recht en Ondernemingskamer). De artikelen geven een beeld van
de aard en omvang van de rechtsgebieden strafrecht, civiel-, ondernemings- en belastingrecht
en de dwarsverbanden daartussen. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de
strafrechtelijke aansprakelijkheid ter zake van de onware/valse jaarrekening, de (plicht tot)
bekendmaking van fraudeonderzoeken door beursgenoteerde ondernemingen en het informeel
toezichthouden en handhaven door de AFM en DNB en uiteraard de rol van de rechter.
A.v.Amsterdam,M.Jurgens(red.) (K-9789013137637) september 2016 ca. 170 pag. € 30,00
Eenheid en Verscheidenheid in het Ondernemingsrecht (RUG nr. 98)
Deze bundel bevat de voordrachten die op het congres (Groningen november 2014) zijn
uitgesproken en het verslag van deplenaire discussie die tijdens het congres is gevoerd.
In het ondernemingsrecht is de laatste jaren een tendens te zien van een toenemende
behoefte aan verscheidenheid, diversiteit en veelvormigheid. Welke verscheidenheid is
toegelaten en welke differentiatie is nodig? Voor veel kernthema’s van ondernemingsrecht is
eenheid uitgangspunt, zoals de besluitvormingsregeling bij tegenstrijdig belang. De algemene
bepalingen van Boek 2 BW spelen daarbij een belangrijke rol.
B.Assink e.a.(red.) (K-9789013139723) oktober 2016 182 pag. € 45,00
Geschillen in de Jaarrekening – verwerking en vermelding van risico’s in verband met
claims, juridische geschillen en rechtsgedingen volgens het Nederlandse jaarrekeningenrecht
In dit uitvoerige proefschrift (Leiden) is onderzocht hoe in de jaarrekening wordt omgegaan
met onzekere risico’s in verband met claims, juridische geschillen en rechtsgedingen als
voorbeeld van contingencies. Deze geschillen vragen van de aangesproken vennootschap
voortdurende schatting van de proceskans en van de mogelijke financiële gevolgen. Het is
afhankelijk van deze schattingen of een voorziening in de jaarrekening moet worden verwerkt.
J.Scholten (9789064649677) februari 2016 356 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

Geschriften van de Vereniging Corporate Litigation 2015-2016 (v.d.Heijden Inst.134)
Vijftiende deel van de Vereniging Corporate Litigation met o.a. diverse kronieken over
bestuurdersaansprakelijkheid, enquêterecht, collectieve acties en medezeggenschapsrecht.
M.Holtzer e.a. (red.) (K-9789013137811) juni 2016 ca, 240 pag. geb. € 57,50
Grensoverschrijdende Overgang van Onderneming vanuit Rechtsvergelijkend en
Conflictenrechtelijk Perspectief
Met de Europese richtlijn overgang van onderneming als uitgangspunt wordt geïnventariseerd
hoe deze is geïmplementeerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Welke
verschillen zijn er tussen voornoemde nationale wetgevingen en welke problemen zouden
daardoor kunnen ontstaan bij een grensoverschrijdende overgang van onderneming? Zeer
uitvoerige actuele dissertatie met samenvattingen in het Engels en het Duits.
I.Haanappel-van der Burg oktober 2015 416 pag. GRATIS COMLEET OP PDF OP AANVRAAG
Guide to Public Takeovers in Europe
This guide summarises the main characteristics of the laws and regulations applicable to public
takeover offers in the Netherlands, France, Germany, Italy, Spain and the UK.
Each sections is divided into country-specific sections for the above mentioned countries. The
Takeover Directive applies to all companies governed by the laws of an EU Member State at
least some of whose securities are listed on an EU regulated stock exchange.The exceptions
are collective investment companies and the Central Banks of Member States.
De Brauw c.s. e.a. juni 2016 459 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Handboek Familiebedrijven en Opvolging -'Mijn bedrijf is groter dan ikzelf'
Nederland telt zo'n 260.000 familiebedrijven. De komende jaren zullen veel directeureigenaren
hun onderneming overdragen. Veel familiebedrijven hebben geen plan voor de opvolging,en
hierdoor kunnen eigenaren van bedrijven die al generaties in de familie zijn, te maken krijgen
met een conflict tussen de zakelijke en de emotionele balans; terwijl een scherpe strategie het
opvolgingstraject juist in goede banen leidt en de familieonderneming sterker en vernieuwd de
toekomst in laat stappen. Onderzoekt de balans tussen bedrijfscontinuïteit en familieharmonie
bij familiebedrijven en introduceert een praktisch model om alle aspecten van een
bedrijfsoverdracht bespreekbaar te maken en te managen.Praktisch hulpmiddel voor adviseurs
H.Kwakkel (B-9789024403813) september 2016 160 pag. € 24,90
Handboek Notarieel Ondernemingsrecht. B.V. en N.V. (v.d.Heijden Inst. nr. 132-I)
Deze bundel is de eerste in een nieuwe serie handboeken voor de notariële
ondernemingsrechtjurist waarin thema’s worden behandeld aan de hand van de voor de
praktijk relevante deelonderwerpen. In dit eerste deel staat de B.V. met beperkte
aansprakelijkheid en de niet-beursgenoteerde N.V. centraal. Aan de hand van centrale thema’s
worden de belangrijkste onderwerpen behandeld. Effectenwetgeving valt buiten de
behandeling. Het tweede deel zal behandelen: vereniging, coöperatie en onderlinge
waarborgmaatschappij. In het derde deel zal de stichting in diverse gedaanten behandeld
worden. Voor de notariële praktijk relevante onderwerpen komen uiteraard aan bod. Tevens
zullen voor de praktijk relevante statutaire of contractuele regelingen worden besproken.
B.Bier e.a. (K-9789013137064) juni 2016
ca. 285 pag. geb. € 56,00
Handleiding voor de Commissaris (en Toezichthouder) - ongeschonden en met plezier
een commissariaat hebben
Praktische handleiding voor commissarissen en toezichthouders van bedrijven, stichtingen en
verenigingen. Niet alleen worden de persoonlijke risico’s in beeld gebracht, ook worden er veel
praktische tips gegeven om deze risico’s tot een minimum te beperken. Advocaat Arjen
Paardekooper (Blenheim Advocaten) werd bekend als commissaris van het in zwaar weer
verkerende handelshuis Van der Moolen. Met scherpe pen beschrijft hij door een juridische bril
zijn ervaringen als commissaris bij Van der Moolen, zodat collega-commissarissen zich kunnen
behoeden voor valkuilen en benarde posities o.a. over de vergaande consequenties van
aansprakelijkheid bij falend toezicht, absurde situaties en duivelse dilemma’s.
A.Paardekooper (P-9789462511057) mei 2016 148 pag. € 19,50
Inventarisatie van de Mogelijkheden tot Sanctionering van Leidinggevende
Functionarissen binnen het Civiel-, Straf- en Bestuursrecht
UITERST ACTUEEL

Dit rapport (i.o. WODC) bevat een inventarisatie van de mogelijkheden die het civiel-, straf- en
bestuursrecht bieden om leidinggevende functionarissen van bedrijven en instellingen (als
natuurlijke personen) juridisch te sanctioneren. Het doel is een overzicht te bieden en de
juridische mogelijkheden in een handzaam document samen te brengen. Dit document kan
aldus behulpzaam zijn om ‘op het spoor’ te komen van routes die in een voorliggende zaak
zouden kunnen openstaan om een betrokken leidinggevende aan te spreken. Met het oog op
dit doel is de bespreking op alle onderdelen beperkt tot hoofdlijnen en algemene
uitgangspunten. Daarbij richt het rapport zich op het materiële recht; procesrechtelijke
aspecten blijven goeddeels buiten beschouwing. In het rapport komen achtereenvolgens het
civiel-, straf- en bestuursrecht aan de orde, waarbij ten aanzien van elk rechtsgebied eenzelfde
opzet is gevolgd. De bespreking is gestructureerd aan de hand van de vragen (i) aan welke
functionarissen (‘wie’), (ii) onder welke omstandigheden (‘wanneer’), (iii) welke sancties
(‘wat’) kunnen worden opgelegd. Bij wijze van samenvatting is de inhoud van deze bespreking
ook schematisch weergegeven.
S.Lindenbergh,A.Schreuder,J.Verbaan 2015 58 pag. GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Jaarboek Corporate Governance 2016-2017
Ontwikkelingen in corporate governance:In 2016 is een voorstel gedaan om de Corporate
Governance Code aan te passen. In dit voorstel, dat in 2017 in werking moet treden, gaat veel
aandacht uit naar onderwerpen als cultuur, de rol van de interne auditor en lange termijn
waardecreatie. Deze onderwerpen zijn stuk voor stuk terug te vinden in deze zesde editie van
het jaarboek. Auteurs uit zowel de wetenschap als de praktijk beschrijven daarnaast actuele
onderwerpen, zoals de toegevoegde waarde van de RvC, het beloningsbeleid, de rollen van de
auditcommissie, de rol van de RvC bij IT, de relatie tussen extern toezicht en de onderneming
en de lessen die te leren zijn uit de Meavita-casus.
B.Bier e.a.(red.) (K-9789013140224) november 2016 250 pag. € 49,50
Jaarrekening Lezen voor Juristen
JURISTEN ZIJN GEEN BOEKHOUDERS, maar…
Veel zaken die de (ondernemingsrecht)jurist tegenkomt, gaan direct of indirect over
economische belangen. Of het nu gaat om de oprichting van een besloten vennootschap, de
inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap, een bedrijfsopvolging, de
verdeling van krachtens erfrecht verkregen aandelen, de verdeling van aandelen die tot een
huwelijksgemeenschap behoren, de beoordeling van de draagkracht van een ondernemer bij
alimentatie, een regeling met schuldeisers of een faillissement, zonder een snel en goed inzicht
in de cijfers is geen goed juridisch advies te geven. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben
op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en
analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening helaas onmisbaar voor vele juristen.
Naast economische aspecten wordt er aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten.
P.de Geus e.a. (B-9789462901735) 4e dr. juni 2016 308 pag. € 37,00
Maandblad voor Ondernemingsrecht (Uitgeverij Boom)
MvO richt zich op het brede ondernemingsrecht met als vertrekpunt Boek 2 BW, met oog voor
verwante onderwerpen als ondernemingsrechtelijk arbeidsrecht, financiële toezichtwetgeving
en regulering van accountancy. Centraal staat de jurisprudentie en maandelijks wordt één
uitgebreid artikel opgenomen met daarnaast 2 à 3 korte bijdragen als bespreking van één of
meer uitspraken. Aldus blijft men op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen.
Er is een uitvoerige redactie onder hoofdredacteurschap van E.Lokin.
Abonnement per jaar € 354,00 (ex. btw) Met het jaarabonnement ontvangt u naast de
gedrukte nummers ook toegang tot het online archief.
Pay per article : Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw)
koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden, zonder abonnement.
GRATIS PROEFNUMMER OP AANVRAAG
Modernisering Ondernemingsrecht
Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Zo komt er een
nieuwe regeling voor personenvennootschappen, wordt het NV-recht aangepast en krijgen
ondernemingen meer mogelijkheden om via omzetting, fusie of een splitsing te
herstructureren. Notitie betreffende de voortgang van de modernisering ondernemingsrecht.
Min.v.Veiligheid & Justitie 09-12-16 34 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Modernisering Personenvennootschappen

De Werkgroep Personenvennootschappen heeft een rapport gepresenteerd dat een aanzet
vormt voor een nieuwe wettelijke regeling voor personenvennootschappen. Dit voorstel kan
een belangrijke bijdrage aan de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk leveren.
M.v.Olffen e.a. april 2016 128 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Modernisering Personenvennootschappen (v.d.Heijden Inst. Nr. 137)
Op 15 juni 2016 presenteerde de Werkgroep Personenvennootschappen het concept van haar
rapport Modernisering Personenvennootschappen tijdens een door het ZIFO en het Van der
Heijden Instituut georganiseerd congres aan de VU. Aan de hand van acht boeiende inleidingen
is over verschillende aspecten van dit voorstel gediscussieerd. In deze uitgave zijn de
inleidingen, het verslag van de congresdiscussies, de commentaren op het conceptrapport en
het definitieve rapport gebundeld. Minister Van der Steur heeft grote waardering voor het werk
van de werkgroep. Daarom betrekt hij het rapport bij de nota Vernieuwing ondernemingsrecht
die in het najaar van 2016 naar de Tweede Kamer gaat.
B.Assink e.a.(K-9789013141085) december 2016 ca. 148 pag. geb. € 60,00
Naar een Nieuwe Regeling voor de Personenvennootschappen (ZIFO REEKS nr. 21)
Inhoudelijk identiek aan het bovenstaande boek, alleen niet ingebonden en in andere serie.
B.Assink e.a.(K-9789013140972) december 2016 ca. 148 pag. € 50,00
Nederland, het Delaware van Europa ? (v.d.Heijden Inst.nr. 135)
Bevat voordrachten en verslag van de discussie van het gelijknamige Nijmeegse congres
(november 2015). Van oudsher is Nederland een geliefde vestigingsplaats voor ondernemingen
uit binnen- en buitenland. Een relatief soepele vennootschapswetgeving en een gunstig fiscaal
klimaat zijn daarbij, naast andere (niet-juridische) factoren, van groot belang. Nederland in
het grote Europa lijkt daarmee op het kleine staatje Delaware in de V.S.Tijdens het congres
kwam aan de orde in hoeverre die vergelijking juist is. Is Nederland bijvoorbeeld in staat om
als vestigingsland concurrerend te zijn met de andere lidstaten? En wat moet er worden
verbeterd aan de regelgeving om dat doel te bereiken? De bijdragen vanuit verschillende
invalshoeken zijn van een panel van deskundigen uit wetenschap en praktijk.
G.v.Solingen e.a.(K-9789013138832) augustus 2016
254 pag. geb. € 45,00
Nederlandse Franchise Code 2016
Bevat zelfregulerende gedragsregels ten behoeve van deze voor de Nederlandse economie zo
belangrijke sector en is tot stand gekomen na overleg tussen vertegenwoordigers van
franchisegevers en franchisenemers. De sector heeft hiermee zelf verantwoordelijkheid
genomen voor het opstellen van gedragsnormen die er toe strekken dat de belangen van zowel
franchisenemers als franchisegevers in het kader van hun onderlinge samenwerking
evenwichtig worden behartigd. De NFC sluit aan bij wat de sector nodig heeft en moet een
levend instrument zijn. Het denken over goed franchisenemer- en franchisegeverschap blijft
immers in ontwikkeling evenals de economie waarin beiden functioneren. De NFC neemt o.a.
als uitgangspunt de Europese Erecode Inzake Franchising (“EEF” ). De EEF is van toepassing in
de relatie tussen de franchisegever en zijn individuele franchisenemer(s) en biedt een
referentiekader waaraan franchiseorganisaties hun gedrag kunnen toetsen. De diverse
Europese franchiseverenigingen hebben zich aan de EEF verbonden en hebben in hun statuten
vastgelegd dat hun leden franchisegevers verplicht zijn de EEF toe te passen.
februari 2016
22 pag.
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de Offshore Wereld Ontmaskerd – over vage vennootschappen, anonieme eigenaren en
onbekende geldstromen
Beschrijft de wijze en de schaal waarop misbruik van offshore vennootschappen plaatsvindt.
Hierover werd altijd wel gespeculeerd maar kwantitatieve en kwalitatieve gegevens ontbraken
tot nu toe. Volgens internationale organisaties zoals de OECD (OESO) en FATF, en platforms
als G20, is het tijdperk van de belastingparadijzen en misbruik van offshore vennootschappen
voorbij. Ondanks maatregelen van (samenwerkende) overheden en genoemde internationale
organisaties is er echter geen indicatie dat de toename van offshore vennootschappen met
bijbehorende constructies afneemt. Integendeel, statistische kernindicatoren laten een ander
beeld zien. De offshore wereld leeft als nooit tevoren. Kijkend naar het verstopte grote geld
zien we in de wereld een spanningsveld. Enerzijds is er de toenemende roep om transparantie
door overheden en internationale organisaties. Anderzijds zien we de voortdurende vraag naar
internationale verhullingsproducten en -diensten door bedrijven en (vermogende) burgers. Het
belangrijkste verhullingsproduct op deze markt is de offshore vennootschap.

Het belang daarvan werd weer eens goed duidelijk met de publicatie van de Panama Papers in
april/mei 2016. De gelekte interne documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack
Fonseca beschreven ruim 214.000 offshore vennootschappen in 21 landen. De onthullingen
van de Panama Papers bevestigen het beeld dat in dit boek wordt geschetst. Als een extra zijn
aan dit boek enkele bijlagen toegevoegd: een lijst met fraude-indicatoren om vroegtijdig
oneigenlijk gebruik en misbruik van offshore vennootschap te kunnen signaleren, een overzicht
van landcodes en vlaggen van veertig offshore landen, en een lijst met relevante documenten
met informatie-/bewijsfunctie en hun vindplaats in dit boek. Deze uitgave is een
geactualiseerde “handelseditie” van zijn Tilburgse dissertatie (oktober 2015)
J.v.Koningsveld (KB-9789067205764) juni 2016 378 pag. geb. € 41,90 (incl. btw)
Ondernemingen in Financiële Moeilijkheden en de Arbeidsrechtelijke Positie van hun
Werknemers (WODC Rapport)
Dit WODC-rapport brengt de arbeidsrechtelijke positie van werknemers bij reorganisaties van
noodlijdende ondernemingen in kaart. Het uitvoerige onderzoek bestaat hoofdzakelijk uit
analyse van 26 recente casus en is verricht door het bekende Nijmeegse Onderzoekcentrum.
L.Verburg e.a.(Onderneming & Recht-Radboud Univ.) april 2016
compleet rapport 236 pag. + samenvatting 11 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Overview of Retail Lease Agreements in Europe
This guide summarises the main provisions applicable to retail lease agreements across a
number of the principal western and central European jurisdictions.
CMS november 2016 56 pag.
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de Positie van de Vennootschap Onder Firma (Inst. Ondernemingsrecht RUG nr. 97)
Integraal overzicht van het rechtsregime dat van toepassing is op de VOF en haar vennoten.
Dient de positie van de in de praktijk veel voorkomende rechtsvorm van de vennootschap
onder firma (VOF) versterkt te worden en zo ja, op welke wijze ? Deze vraag wordt hier
beantwoord. Gekeken wordt naar de positie van de VOF en haar vennoten in het privaatrecht,
het vennootschapsrecht, het publiekrecht en het Europese recht. Knelpunten worden
gesignaleerd en aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te lossen. In hoeverre kunnen
de vennoten deze zelf oplossen in het vennootschapscontract en in hoeverre en op welke wijze
moet de wetgever bij de te verwachten herziening van de personenvennootschapswetgeving
bieden? In dit kader wordt onder andere te rade gegaan bij het in 2011 ingetrokken
Wetsvoorstel personenvennootschappen, het Duitse recht en het Belgische recht.
P.Mathey-Bal (K-9789013134407) januari 2016 428 pag. € 76,50
Rechtspersoon, Vennootschap en Onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7)
Centraal staan de Nederlandse privaatrechtelijke samenwerkingsvormen. De privaatrechtelijke
rechtspersonen uit boek 2 BW en de personenvennootschappen van boek 7A BW (maatschap)
en het WvK (vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) worden tegen de
achtergrond van het ondernemingsrecht in brede zin besproken.In het inleidende hoofdstuk
komt de plaats van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht in het burgerlijk recht aan de
orde en worden enkele bijzondere regelingen zoals de Handelsregisterwet, de Wet op de
ondernemingsraden en de concernbegrippen besproken. In volgende hoofdstukken worden
belangrijke onderwerpen als oprichting en doeloverschrijding, organisatierecht, besluitvorming
en vertegenwoordiging en zorgvuldig vermogensbeheer bij de diverse samenwerkingsvormen
behandeld. Maakt het mogelijk de verschillende rechtsvormen op allerlei onderdelen met
elkaar te vergelijken. Jurisprudentie en literatuur zijn bijgewerkt tot 1 juni 2016.
J.Huizink (K-9789013137415) 4edr. begin september 2016 472 pag. geb. € 44,50
Redelijkheid en Billijkheid in het Ondernemingsrecht (RUG nr. 100)
EEN PERSOONLIJK BOEK VAN DEZE MEESTER IN HET ONDERNEMINGSRECHT
Andere uitgaven die redelijkheid en billijkheid combineren met het ondernemingsrecht gaan
vaak in op één specifiek gebied of probleem. Hier wordt het volledige thema aan een
onderzoek onderworpen. Aan de hand van bekende en minder bekende uitspraken van de
Hoge Raad wordt het bijzondere karakter van de rechtsvinding op dit gebied geanalyseerd. De
case law benadering maakt het daarbij mogelijk aandacht te besteden aan de verhalen die aan
de uitspraken ten grondslag liggen. Aan de hand van bekende en minder bekende uitspraken
van de Hoge Raad wordt in deze uitgave de functie van redelijkheid en billijkheid in het
ondernemingsrecht aan een grondig onderzoek onderworpen. In het bedrijfsleven moet ruimte

zijn voor eigen beleid en eigen verantwoordelijkheid. Daar passen geen strakke regels bij - en
dus spelen redelijkheid en billijkheid een belangrijke rol in ons ondernemingsrecht. Ingegaan
wordt op onderwerpen die op basis van wetgeving en jurisprudentie de grootste rol spelen :
NV/BV-recht, enquêterecht, corporate litigation en bestuur en toezicht.
P.v.Schilgaarde (K-9789013137316) december 2016 305 pag. € 69,95
Reporting, Controle en Toezicht (ZIFO Reeks nr. 19)
In de afgelopen periode zijn bij een aantal bedrijven interne onregelmatigheden geconstateerd,
die allerlei vragen oproepen. Welke lessen zijn daaruit te trekken? Welk toezicht was daar?
Hoe waren de reporting lines? Had het bij een betere rapportering ondervangen kunnen
worden? Hoe staat het eigenlijk met wat je zou kunnen noemen de governance van
compliance? Zou de raad van commissarissen daar niet nadrukkelijk een rol moeten hebben?
Meer in het verlengde is er de vraag hoe het staat met de disclosure. Deze bundel vormt een
weerslag van het congres "Reporting, controle en toezicht" dat op 18 juni 2015 door het ZIFO
werd gehouden. De tijdens het congres gehouden voordrachten zijn opgenomen in de bundel,
aangevuld met een verslag van de discussie daarover.
G.Raaijmakers,A.Verdam (red.) (K-9789013136586) maart 2016 68 pag. € 29,50
Shareholder Activism - a European perspective
In recent years there has been significant growth in shareholder activism. Each European
jurisdiction has its own characteristics and, to some extent, its own laws. The attached
publication aims to explain the landscape across Europe's main markets, and to highlight the
key differences. Contains : overview of European regulatory framework, France, Germany,
Italy, The Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom
CMS Legal Services juni 2016
74 pag.
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de Strafrechtelijke Aansprakelijkheid van Leidinggevenden van Ondernemingen
In hoeverre zijn de bestaande criteria voor strafrechtelijke aansprakelijkheid van
leidinggevenden van ondernemingen nog adequaat in het licht van de hedendaagse kennis
over het functioneren van moderne organisaties? Moderne ondernemingen voldoen al lang niet
meer aan het ideaaltype van de klassieke Weberiaanse bureaucratie met haar alwetende en
almachtige leiding. Het is nochtans dit piramidale organisatiemodel waarbinnen deze criteria
zich eenvoudig laten toepassen. Zowel het signaleren van als het optreden tegen strafbare
feiten verloopt hierin moeiteloos. Naarmate de onderneming in kwestie verder afwijkt van dit
strak gecontroleerde ideaaltype, komt dat detectie- en effectueringsvermogen onder druk te
staan. Door gebruik te maken van geactualiseerde en verfijnde versies van de configuraties
van Henry Mintzberg, wordt voorzien in meerdere en meer up-to-date organisatiemodellen die
recht doen aan de verscheidenheid aan moderne organisaties. Door binnen deze configuraties
een of meerdere leidinggevende posities te identificeren, kan voor ieder van die basisposities
worden geanalyseerd met welke (on)mogelijkheden deze leidinggevenden worden
geconfronteerd bij het signaleren en aanpakken van misstanden in hun organisatie. Aan de
hand daarvan kan worden bezien in hoeverre hun zeggenschap daardoor wordt geraakt, wat
dit betekent voor de kennis die van hen kan worden verwacht en welke uitwerking dit heeft op
hun zorgplicht, oftewel of de criteria voor aansprakelijkheid nog steeds adequaat zijn.
Deze studie wijst uit dat die criteria over het geheel genomen nog steeds adequaat zijn, juist
omdat de inzichten uit de organisatiewetenschappen het mogelijk maken om de zorgplicht
verder te concretiseren. Om te voorkomen dat toegewijd leiderschap eerder wordt afgestraft
dan beloond, is een verdere aanscherping van de zorgplicht op dit punt geboden.
M.Hornman (B-9789462366022) juni 2016 546 pag. € 75,00
Tekst & Commentaar - ONDERNEMINGSRECHT
Deze 8e druk is bijgewerkt tot en met 1 juli 2016. Nieuw opgenomen zijn o.a. wijzigingen in
Boek 2 BW door de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening , de SER-Fusiegedragsregels 2015, de
WOR per 1 oktober 2016 en de Wet implementatie Verordening en Richtlijn marktmisbruik
C.Bulten e.a.(red.)(K-9789013134193) 8e dr.eind november 2016 2544 pag.geb. € 285,00
Toerekening van Interne Kennis-praktische vraagstukken bij toerekening in
concernverband
Onder welke omstandigheden kan (interne) kennis van een natuurlijk persoon aan een
rechtspersoon worden toegerekend? Die vraag staat in dit boek centraal. In beginsel kan een
rechtspersoon slechts kennis hebben door toerekening. De wet biedt weinig houvast om die

toerekening vast te stellen. Alleen art. 3:66 lid 2 BW bevat een relevante bepaling waaruit
blijkt dat kennis van de gevolmachtigde kan worden toegerekend aan de volmachtgever.
Kennis speelt overigens ook een rol bij dwaling, de actio pauliana, verzwijging in het
verzekeringsrecht en verjaring. Kennis van functionarissen kan worden toegerekend indien die
kennis in het maatschappelijk verkeer geldt als kennis van de rechtspersoon. Dat is een open
maatstaf die invulling vereist. Met dit boek laat Michel Thirij (advocaat bij De Brauw Blackstone
Westbroek) meer licht schijnen op het leerstuk toerekening van kennis aan rechtspersonen.
De auteur begint met het begrip ‘kennis’: wat is dat en voor welke normen is kennis relevant?
Vervolgens zet hij het theoretisch kader van de toerekening van kennis uiteen en bespreekt de
heersende leer. In het kader van de verkeersopvatting komt het onderscheid tussen de
kwalificatievraag en de toerekeningsvraag aan bod. Meer specifiek gaat de auteur in op de
toerekening van kennis in het kader van overnamecontracten. Tot slot werkt hij een tweetal
casussen uit die ontleend zijn aan de rechtspraktijk. De bespreking van deze casussen leidt tot
handvatten die voor praktijkjuristen erg bruikbaar kunnen zijn.
M.Thirij (C-9789088631856) april 2016 94 pag. € 27,50
Turboliquidatie – een korte introductie
Deze korte introductie staat in het teken van de turboliquidatie als ontbindingswijze van
rechtspersonen. In 1994 werd een vierde lid aan art. 2:19 BW toegevoegd, waarmee een
reeds in de praktijk voorkomende handelwijze werd gecodificeerd. Wanneer een rechtspersoon
ten tijde van ontbinding geen baten meer heeft, houdt deze alsdan op te bestaan. Dit betekent
dat geen vereffeningsprocedure hoeft te worden gevolgd. Direct nadat het bestuur opgaaf van
ontbinding heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel, houdt de rechtspersoon op te bestaan.
Verondersteld wordt dat de turboliquidatie als wijze van ontbinding van rechtspersonen
eenvoudig, snel en goedkoop is. Eenvoudig, omdat slechts één voorwaarde aan de
turboliquidatie lijkt te worden gesteld: het ontbreken van baten ten tijde van ontbinding. Snel
en goedkoop, omdat geen vereffeningsprocedure hoeft te worden gevolgd. Dit is ook een van
de redenen waarom de turboliquidatie veelvuldig wordt toegepast in de praktijk. Uitvoerige
behandeling in haar handboek : de Turboliquidatie van de Besloten Vennootschap- S.Renssen
isbn 9789013134384 januari 2016 280 pag. geb. € 62,00
S.Renssen (B-9789462903197) december 2016 99 pag. € 21,50
de Turboliquidatie van de Besloten Vennootschap (v.d.Heijden Inst. Nr. 131)
Artikel 2:19 lid 4 BW biedt de mogelijkheid een BV te ontbinden zonder vereffeningsprocedure
te volgen wanneer de BV ten tijde van de ontbinding geen baten heeft (de turboliquidatie).
Direct nadat het bestuur opgaaf van ontbinding heeft gedaan bij de Kamer van Koophandel,
houdt de BV op te bestaan. Omdat geen vereffeningsprocedure plaatsvindt, wordt de
turboliquidatie gezien als een goedkope en snelle ontbindingswijze. Deze vooronderstelling
blijkt echter onjuist te zijn. Daarnaast zijn bepaalde aspecten van de inhoud en de uitwerking
van de bepaling niet goed doordacht, ondanks dat artikel 2:19 lid 4 BW veelvuldig wordt
toegepast in de praktijk. Bovendien biedt de turboliquidatie aan fraudeurs een gelegenheid tot
beperking van persoonlijke risico’s, hetgeen noopt tot aanpassing van de wet.
S.Renssen (K-9789013134384) januari 2016
280 pag. geb. € 62,00
Van het Concern
Het concernrecht geeft een dwarsdoorsnede van het vennootschaps- en ondernemingsrecht
voor groepsverbonden rechtspersonen en van het vermogensrecht dat vooral bij
concernfinanciering een rol speelt. De vele facetten van dit rechtsgebied zijn in deze 9 e druk
volledig geactualiseerd en worden in internationaal perspectief geplaatst, omdat vele concerns
een grensoverschrijdend karakter hebben. Door de functionele aard van het concernrecht
behandelt deze uitgave de belangrijkste rechtsvragen en relevante rechtspraak. Enkele
onderwerpen die aan bod komen zijn: Relevante vraagstukken, zoals het instructierecht,
doorbraak van aansprakelijkheid, vereenzelviging, enquêterecht in groepsverband, de 403verklaring en concernfinanciering; positie van werknemers werkzaam in concernverband;
voorstellen om het concernbelang te erkennen als juridisch concept binnen de jurisdicties van
alle Europese Lidstaten; de Wet Continuïteit Ondernemingen; herstructurering en faillissement
met aandacht voor de komende wettelijke regeling van de prepack als reorganisatieprocedure;
facetten van de gewijzigde Europese Insolventieverordening.
S.Bartman,A.Dorresteijn (K-9789013136265) 9e dr. september 2016 452 pag. € 48,00

Waardering van Aandelen na UNIT4 (ZIFO Reeks nr. 20)
Op 7 juli 2015 is de Ondernemingskamer omgegaan: in uitkoopprocedures die volgen op een
openbaar bod wordt - mits ten minste 95% van het geplaatste kapitaal is verworven - bij het
bepalen van de peildatum voor de waardering van aandelen het uitgangspunt dat deze gelijk is
aan de datum van het eindarrest verlaten en aansluiting gezocht bij de datum van de
betaalbaarstelling onder het bod. Hieraan is een ZIFO debatmiddag gewijd. Deze vond plaats
op 26 november 2015. In deze bundel zijn de bijdragen van de sprekers van die middag
opgenomen. Zij geven een goed overzicht van de verschillende aspecten van de nieuwe
waarderingslijn zoals de ratio van de oude en nieuwe benadering, de gevolgen voor de
rechtspraktijk en de verhouding van de nieuwe benadering tot art. 1 EP EVRM.
J.Huizink (red.) (K-9789013137880) mei 2016 ca. 110 pag. € 27,50
Young Corporate Lawyers 2016
In deze bundel zijn acht artikelen opgenomen die zijn geschreven rondom een actueel en
maatschappelijk relevant thema: herstructurering van ondernemingen. Sommige artikelen zijn
Europees of internationaalrechtelijk georiënteerd, terwijl andere zijn gelegen in het hart van
het nationale ondernemingsrecht. In een aantal artikelen wordt het ondernemingsrecht
gecombineerd met flankerende rechtsgebieden, zoals het insolventierecht. INHOUDELIJK:
Financieren tijdens de pre-pack periode ?, Vertegenwoordiging bij N.V. en B.V., Het recht op
inlichtingen van (individuele) aandeelhouders, Het Nederlandse buitengerechtelijk
dwangakkoord en het Europese herstructureringsplan, Maakt de wetgever een einde aan
oneigenlijk gebruik van contracting als (aantrekkelijke) manier voor herstructurering?,
Company groups in the Recast of the EU Insolvency Regulation, Een tweede kans voor ‘eerlijke
failliete ondernemers’, Het aansprakelijkheidsregime van artikel 36 Invorderingswet 1990.
J.Hamers e.a.(red.) (P-9789462511156)september 2016 136 pag. € 31,50
Zorgplichten van Nederlandse Ondernemingen inzake Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naarde stand van
het Nederlandse recht in het licht van de „UN Guiding Principles“
Sportschoenen, benzine, koffie, smartphones. Veel van onze dagelijkse producten worden
geproduceerd in het buitenland. Soms onder omstandigheden die wij hier in Nederland niet
acceptabel zouden vinden. Dit roept ethische, politieke én juridische vragen op. Hoe ver reikt
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Westerse ondernemingen die deze producten,
veelal tegen lage kosten, laten produceren in minder ontwikkelde gastlanden en hier op de
markt brengen? Rust er op hen een zorgplicht om te voorkomen dat hun eigen activiteiten, of
die van hun lokale dochtermaatschappijen of toeleveranciers, resulteren in schade aan mens
en milieu in de betreffende gastlanden? En als zulke schade ontstaat, kunnen deze
internationaal opererende ondernemingen daarvoor dan in hun Westerse thuislanden
aansprakelijk gesteld worden? In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar
zorgplichten van Nederlandse internationaal opererende ondernemingen inzake IMVO.
Gekeken is naar relevante Nederlandse regelgeving en rechtspraak op het gebied van het
ondernemingsrecht, het civiele aansprakelijkheidsrecht en het strafrecht. Daarnaast is bekeken
hoe deze juridische status quo zich verhoudt tot de UN Guiding Principles en tot de stand van
zaken in de ons omringende landen, alsook wat de invloed is van IMVO-gerelateerde
regelgeving en rechtspraak op het vestigingsklimaat in die landen. Dit onderzoek is verricht
door onderzoekers van het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law in opdracht van
het WODC.
L.Enneking e.a.(B-9789462902466) juli 2016 708 pag. € 79,00
Zorgplichten van Nederlandse Ondernemingen inzake Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen een rechtsvergelijkend en empirisch onderzoek naarde stand van
het Nederlandse recht in het licht van de „UN Guiding Principles“ WODC Rapport
L.Enneking e.a. (Univ.Utrecht) december 2015 539 pag.
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--------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2015:
Aandeelhoudersverantwoordelijkheid (van der Heijden Inst. nr. 129) - De positie en
rol van de aandeelhouder en aandeelhoudersvergadering
Grondige uiteenzetting van het karakter van de vennootschap en de positie die aandeelhouder
en aandeelhoudersvergadering daarbij innemen, zoals rol en verantwoordelijkheid van de

individuele aandeelhouder en de aandeelhoudersvergadering. Na uiteenzetting van de
historische ontwikkeling van het karakter van de kapitaalvennootschap en rechtseconomische
theorieën betreffende aandeelhouderszeggenschap, worden de belangen die mogen en - onder
omstandigheden - moeten worden behartigd door de aandeelhouder en de
aandeelhoudersvergadering besproken. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de
correctiemogelijkheden die openstaan voor belanghebbenden wanneer ontoelaatbaar gedrag
zich voordoet. Ten slotte wordt ingegaan op concrete omstandigheden die van invloed kunnen
zijn op de mate van aandeelhoudersautonomie en het vennootschappelijk belang beïnvloeden.
B.Kemp (K-9789013133011) september 2015 532 pag. € 72,50
Arbitrabiliteit van Vennootschappelijke Besluiten
Vennootschappelijke besluiten – beslissingen genomen door organen van een N.V. of B.V.,
zoals het bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van
aandeelhouders – kunnen niet in een arbitrageprocedure worden vernietigd. Dat bepaalde de
Hoge Raad in het arrest Groenselect (2006). Deze uitspraak is vanwege het starre karakter en
de summiere motivering kritisch ontvangen. Mogelijk is deze uitspraak achterhaald sinds de
Wet op de flex-B.V. en de nieuwe arbitragewet (2015). Hier wordt onderzocht of de aantasting
van de geldigheid van vennootschappelijke besluiten in arbitrage toch mogelijk moet zijn. Hij
gaat in op het gebruik van arbitrage, de wijze waarop partijen zich aan arbitrage kunnen
onderwerpen en de voor- en nadelen van een arbitrageprocedure. Vervolgens komt de
‘arbitrabiliteit’ (de vatbaarheid voor arbitrage) aan de orde: wanneer is een geschil arbitrabel
en hoe geven de rechtspraktijk en rechtspraak invulling aan wettelijke bepalingen. Besproken
wordt welke vennootschapsrechtelijke geschillen naar het geldende recht arbitrabel zijn en
welke niet, en daarbij wordt uitgebreid ingegaan op het Groenselect-arrest. Daarna wordt de
wenselijkheid van arbitrage behandeld, tegen de achtergrond van het vestigingsklimaat van
Nederland en de inrichtingsvrijheid van vennootschappen.
A.v.Essen (C-9789088631764) december 2015 ca. 114 pag. € 27,50
Architect en Vennootschap
BELGISCH RECHT
De afgelopen jaren heeft er zich op het vlak van de organisatie van het architectenberoep een
aardverschuiving voorgedaan. Dit heeft grotendeels te maken met de wet van 15 februari
2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een
rechtspersoon (de zogenaamde Wet-Laruelle) en de naweeën ervan, zoals enkele
aanbevelingen van de Orde van architecten. Deze wet, bijna tien jaar oud, verdient een
grondige privaatrechtelijke analyse. In dit eerste boek, Architect en vennootschap, behandelt
de auteur de eerste innovatie van de Wet-Laruelle, met name de mogelijkheid voor een
rechtspersoon om zelf het beroep van architect uit te oefenen. Dit vormt het eerste deel van
dit boek. Om een bredere context te schetsen, gaat in een tweede deel de aandacht naar de
architectenvennootschap of -associatie die niet zelf het beroep van architect uitoefent. Deze
vennootschap of -associatie bestaat al veel langer dan de Wet-Laruelle en komt nog steeds
voor. De vraag is of sommige denkbeelden over deze vennootschap of associatie juist naar
aanleiding van de Wet-Laruelle niet moeten worden bijgesteld. In dit tweede deel wordt ook
aandacht besteed aan de vennootschap van onroerende diensten (VOD), die relatief onbekend
zijn maar daarom misschien ook onbemind? In een tweede boek, Architect en verzekering, zal
ingezoomd worden op het tweede belangrijke luik van de Wet-Laruelle, namelijk de wettelijk
verplichte verzekering voor architecten.
S.De Coster (9789400005846) juni 2015
336 pag. € 68,00
Aspecten van Continuïteit en Revisorale Tussenkomst
BELGISCH RECHT
Dit veelzijdige boek behandelt onder meer: continuïteit van ondernemingen: situering
vennootschapsrechtelijk kader: 3 informatievereisten (art. 96,§1,6°, 633 en 634 W.Venn.
(alarmbelprocedure), waarschuwingsprocedure (art. 138 W.Venn.), waarschuwingsprocedure
toegepast op vzw’s, ivzw’s en stichtingen, internationaal normatief kader inzake continuïteit,
sociale rechten in het kader van de continuïteit van ondernemingen, rol van de economische
beroepsbeoefenaar, rol van de bedrijfsrevisor, rol van de magistratuur
T,Dupont e.a. (M-9789046607770) augustus 2015
242 pag. € 65,00
Autonomie van het Bestuur en haar Grenzen voor en na de Cancun-uitspraak (ZIFO
reeks nr. 16)
De autonomie van het bestuur - in het bijzonder van een joint venture of een
dochtermaatschappij - is opnieuw in de belangstelling komen te staan naar aanleiding van de

Cancun-beschikking van de Hoge Raad van 4 april 2014. In deze bundel zijn verschillende
bijdragen over dit thema opgenomen, naar aanleiding van een debatmiddag hierover.
Ingegaan wordt onder andere in op de preciese essentie van de institutionele opvatting, en de
vraag of de Cancun-beschikking een nieuw licht werpt op het door het bestuur van een joint
venture of dochtermaatschappij in acht te nemen vennootschapsbelang. Verder wordt de stand
van de vennootschappelijke doorwerking belicht van een aandeelhoudersovereenkomst en
haar betekenis voor de bestuurstaak bij joint ventures. Ook wordt aandacht besteed aan de
instructiebevoegdheid van de (algemene vergadering van) aandeelhouders en de daaraan
verbonden sancties, alsook aan de onderlinge verhouding tussen de institutionele opvatting,
het vennootschapsbelang en de norm van redelijkheid en billijkheid. De gebundelde bijdragen
bevatten een interessant overzicht van de verschillende aspecten van bestuursautonomie,
mede in relatie tot het vennootschapsbelang en meer beschouwende bijdragen over normen
die als grondtrekken van ons ondernemingsrecht gelden.
A.Dorresteijn,J.Huizink e.a. (K-9789013130768) april 2015 ca. 160 pag. € 28,50
Asser Serie deel 2-I* : de Rechtspersoon
Behandelt onderwerpen van belang zijn voor alle rechtspersonen: rechtspersoonlijkheid,
concernbegrippen, besluitvorming, vertegenwoordiging, ontbinding, omzetting, fusie, splitsing,
de jaarrekening, medezeggenschap en het handelsregister. De NV en BV komen, met het
enquêterecht, aan de orde in deel 2-II* (2009), deel 2-IIa (2013) en de nog te verschijnen
delen 2-IIb en 2-IIc. De vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting,
SE, SCE en EESV zijn besproken in deel 2-III* (2012).
Deel 2-I* is een voortzetting van hoofdstuk I-III van deel 2-II (1997) en van hoofdstuk X, XI,
XIII, XIV, XV.1 van deel 2-III (2000). De integratie van deze hoofdstukken tot één boek, in
samenhang met de grote hoeveelheid wetswijzigingen en rechtspraak sinds de vorige drukken
uit 1997 en 2000 vergden grondige herziening. De introductie van de SE en de SCE noopten
tot een herbezinning op de reikwijdte van de algemene bepalingen in Boek 2 BW.
Herstructurering van de tekst, gebruik van cursieve kopteksten en opname van uitgebreide
registers hebben de toegankelijkheid van het boek vergroot. Middels een transponeringstabel
kan de in de vorige druk van deel 2-II en deel 2-III behandelde stof worden teruggevonden.
M.Kroeze (9789013037524) 9e dr. februari 2015 1000 pag. geb. € 189,00
Be (a)ware – legal risk management & compliance
Met deze bundel wordt een nieuw lustrum van het inmiddels 85 jaar bestaande Nederlands
Genootschap van Bedrijfsjuristen gevierd. Een moment om de traditie voort te zetten en
nieuwe kennis te delen over een onderwerp waarmee bijna iedereen binnen het bedrijfsleven,
bedrijfsjurist of niet, in aanraking komt of zal komen: legal risk management & compliance.
Deze publicatie vormt een uitstekend naslagwerk voor iedere bedrijfsjurist op zoek naar kennis
en inzicht(en) over de beheersing van juridische ondernemingsrisico’s.
A.Tervoort e.a. (S-9789012396684) november 2015 292 pag. € 45,00
Bedrijfsopvolging voor de IB-Ondernemer en DGA sinds 2010 (Fiscaal Actueel nr.8)
Behandelt uitputtend de nieuwe regels voor vererving en schenking van een IB-onderneming
en medegerechtigdheid, aanmerkelijkbelangaandelen of -winstbewijzen en ter beschikking
gestelde onroerende zaken. In ruime mate zijn vele voorbeelden uit de wetsgeschiedenis en de
toelichting op de lagere regelgeving overgenomen teneinde de werking van de nieuwe regels
inzichtelijk te maken. Op 1-1 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen voor verkrijgingen
krachtens erfrecht en krachtens schenking in de aanmerkelijkbelangregeling in de
inkomstenbelasting alsmede in de erf- en schenkbelasting ingrijpend gewijzigd. Per 1-1- 2011
zijn deze nieuwe regels opnieuw gewijzigd en verder verduidelijkt.Daarnaast zijn in de
Invorderingswet 1990 bestaande uitstelregelingen aangepast en nieuwe regelingen
geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor de indirecte schenking van aanmerkelijkbelangaandelen en
de schenking van een ter beschikking gestelde onroerende zaak. Ook zijn de beleidsbesluiten
met betrekking tot het aanmerkelijk belang en de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en
schenkbelasting ingrijpend herzien. Inmiddels is ruim vijf jaren ervaring opgedaan met deze
nieuwe bedrijfsopvolgingsregelingen en verschijnt ook de eerste jurisprudentie.
E.Heithuis (K-9789013130843) 3e dr. april 2015 228 pag. € 45,00
de Beleggingsonderneming als Juridisch Onneembaar Fort - over verjuridisering van de
beleggingsdienstverlening: een kritische beschouwing

Inaugurele rede, op 16 oktober 2015 uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar ‘Effectiviteit van regelgeving bij beleggingsondernemingen’ aan de Faculteit der
Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, postgraduate opleiding Investment
Management van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
A.Loonen (P-9789462510876) oktober 2015
40 pag. € 19,95
de Bestuurder van de NV of BV
Bespreekt de positie van de bestuurder van de NV en BV. De inhoud behandelt de
vennootschapsrechtelijke en arbeidsrechtelijke thema's en de medezeggenschapsvragen die
spelen aan de start en het einde van de relatie. Het boek gaat voorts in op belangrijke
onderwerpen die tijdens de duur van de relatie aan de orde komen, zoals de taakstelling van
de bestuurder en de bezoldiging. De wijzigingen in het ontslagrecht betreffende de bestuurder
die voortvloeien uit de inwerkingtreding per 1 juli 2015 van de Wet werk en zekerheid komen
uitgebreid ter sprake.
L.Verburg (B-9789462900943) juni 2015 176 pag. geb. ca. € 59,00
Bestuurdersaansprakelijkheid in het Gemene Recht - de spagaat tussen Boek 2 en Boek
6 BW
Bestuurdersaansprakelijkheid betreft onrechtmatigedaadsrecht. Zoals bij de toepassing van
artikel 6:162 BW de ondernemingsrechtelijke context relevant is, moet ook rekenschap worden
gegeven van de karakteristieken van de onrechtmatigedaadsaansprakelijkheid. Het gevaar van
inconsistenties bestaat, met als mogelijk gevolg dat het wapen van artikel 6:162 BW bot en
onhandelbaar wordt en zijn functie niet meer kan vervullen.
F.Verstijlen (artikel uit ? ) 27 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Bestuurdersaansprakelijkheid bij de Ondernemende Stichting
Handelseditie van dissertatie van Maastrichtse advocaat die al bijna 40 jaar in de praktijk zit.
Pas in 1957 is de stichting als rechtspersoon in de wet verankerd. De regeling van en over het
bestuur is summier en niet duidelijk. Een toezichthoudend orgaan is in het geheel niet van een
wettelijke basis voorzien. Voorstellen worden gedaan tot wijziging van bestaande en invoering
van nieuwe artikelen over bestuur en toezicht bij stichtingen.Het aantal stichtingen in
Nederland neemt sterk toe. Zo steeg het aantal van 2011 tot 2014 van 160.000 tot 202.000.
Het begrip onderneming wordt in diverse wetten anders uitgelegd. Voor de stichting is het
ondernemersbegrip in de Wet OB en de Wet op Vpb relevant. Met name speelt dat een rol bij
de aansprakelijkheid van bestuurders voor – kort gezegd – de niet betaalde belastingen en de
aansprakelijkheid voor het tekort bij faillissement. Onderzoek is gedaan naar de vraag of die
bestuursaansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de toezichthouders, zoals die al bekend
was bij kapitaalvennootschappen, ook bij stichtingen tot wasdom is gekomen en of de
beperkte wettelijke regeling van de stichting daar al dan niet een belemmering voor vormt.
De rechtspraak van de laatste vijfentwintig jaren inzake interne en externe
bestuursaansprakelijkheid ex artikel 2:9 en 6:162 BW is in ogenschouw genomen waarbij
telkens is nagegaan of dat aldus ook toepasselijk is bij de al dan niet ondernemende stichting.
In het bijzonder is aandacht besteed aan de feitelijke beleidsbepaler (art. 2:138/248 lid 7 BW),
waar mede tegen de achtergrond van de rechtspraak over dat zelfde begrip in de
Invorderingswet wordt geconcludeerd dat het terzijde schuiven van de formele bestuurder ten
onrechte als eis wordt gesteld. Voorts wordt extra ingegaan op de administratieplicht (art.
2:10 BW) en de publicatieplicht (art. 2:394 BW) in het kader van de bestuursaansprakelijkheid
in faillissement.
F.Udo (B-9789462900486) mei 2015 310 pag. € 59,00
Bitcoins (ZIFO –Reeks nr. 17)
Bitcoins, een eendagsvlieg of geld van de toekomst? Veel is nog onzeker rondom dit
prikkelende fenomeen. Niet in het minst als het gaat om de juridische en fiscale aspecten.
Deze bundel vormt de weergave van hetgeen op een debatmiddag is besproken, bevat
aanbevelingen en geeft enige relevante jurisprudentie.
R.Wolf (red.) (K-9789013131116) april 2015 92 pag. € 27,50
Boekhouden voor (Fiscaal) Juristen
Begrijpelijk studieboek over deze voor juristen minst interessante materie. Het accent ligt
hierbij op de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de vennootschapsbelasting
1969. De theorie wordt verduidelijkt aan de hand van illustratieve voorbeelden. Ieder

hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal uitgebreide casusposities.
Begint met een hoofdstuk waarin de belangrijkste boekhoudkundige bergrippen en regels
worden uitgelegd. Daarna wordt achtereenvolgens ingegaan op:
• de fiscale winstbepaling van een eenmanszaak;
• de fiscale winstbepaling van een besloten vennootschap;
• inbreng van een eenmanszaak in een samenwerkingsverband;
• inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap;
• consolidatie;
• de administratieve verwerking van de omzetbelasting.
M.Nijholt (B-9789462901605) 3e dr. december 2015 224 pag. € 27,00
Btw en Internationaal Zakendoen (Belastingwijzers nr. 44) ONMISBARE HANDLEIDING
Versxchaft op heldere wijze uitleg over de BTW-gevolgen van veel voorkomende internationale
transacties, zoals invoer en uitvoer en intracommunautaire transacties. Ook voor het
verrichten van diensten aan klanten buiten Nederland worden diverse pagina's ingeruimd.
Bevat eveneens de gewijzigde wetgeving voor elektronische en telecommunicatiediensten per
1 januari 2015. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden worden de BTW-consequenties
hiervan toegelicht. de nodige aandacht voor veel voorkomende problemen, zoals
afhaaltransacties en ABC-leveringen. Maar ook het verleggen van de BTW bij invoer, de inkoop
van diensten uit het buitenland en de vraag 'moet de BTW nu wel of niet worden vermeld op
facturen?' komen aan bod. Steeds wordt expliciet vermeld of de betreffende dienst of levering
moet worden vermeld in de BTW-aangifte: praktische insteek en de heldere voorbeelden.
M.v.d.Oetelaar,F.Vervaet (K-9789013132090) 5e dr. oktober 2015 216 pag. € 38,50
BV ! ? Waarom, Wanneer (Belastingwijzers nr. 3)
Geeft kort en bondig aan wanneer en vanaf welke winst een BV fiscaal nog wel interessant is.
Het gaat daarbij niet alleen om een vergelijking tussen winst in de IB(inkomstenbelasting) en
winst in de Vpb (vennootschapsbelasting). Het gaat juist om het bedrag dat in de Vpb
bespaard kan worden nadat daar een normsalaris van is afgehaald. Verder zijn er in de IB
aantrekkelijke faciliteiten die men in de Vpb niet heeft. Met name de zelfstandigenaftrek en de
MKB winstvrijstelling. Die verhogen de drempel om naar de Vpb over te stappen. Toch blijft de
BV interessant. In de eerste plaats omdat er nominaal bij winsten tot 200.000 slechts 20%
belasting hoeft te worden betaald. En in de tweede plaats door de mogelijkheid van een
aanzienlijke opbouw van pensioen in eigen beheer. Die opbouw is eenvoudiger en kan veel
omvangrijker zijn dan de opbouw van de FOR (fiscale oudedagsreserve) in de IB. De BV is dus
veel meer een kasmachine dan de IB. De aldus bespaarde kasstroom kan op allerlei lucratieve
wijzen worden aangewend. De DGA (directeur-grootaandeelhouder) kan opteren voor een
hypotheek aan zichzelf (of voor aflossing van die hypotheek bij de bank). In de onderneming
kan bankrente voor financieringen en investeringen worden bespaard. En het vergroot de
mogelijkheid om krediet te krijgen, omdat er zelf meer liquide middelen aanwezig zijn. Als een
BV niet langer interessant is, kan het aanbeveling verdienen de terugkeer naar de IB te
maken. Dat kan in vele gevallen zonder afrekening over de eventuele stille reserves. Zeker is
die te overwegen als de verliezen van de BV structureel zijn en er wel over het salaris uit de
BV in de IB belasting moet worden betaald. Het boek beschrijft hoe dat in zijn werk gaat.
Behandelt ook de opbouw van pensioen in eigen beheer. De fiscus beoordeelt die zeer kritisch
en probeert via die aanpak het uitkeren van dividend te beperken! Bevat verder veel
rekenvoorbeelden en is bijgewerkt tot en met 1 april 2015. AL JAREN EEN STANDAARDWERK !
E.Wasch (K-9789013129045) 22e dr. juni 2015 176 pag. € 43,50
Commentary on the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts
(PICC)
The leading commentary on the PICC and a standard reference for all involved with
international commerce. Clearly structured and easy to navigate article-by-article commentary
provides quick access to all the case-law and legal literature needed to address a specific
problem. In-depth scholarly analysis is combined with guidance on practical application.
Comparative approach facilitates access for readers from different jurisdictions. International
team of contributors comprising academics and practitioners from 13 jurisdictions gives a fresh
and unbiased analysis of the subject. Includes a comparative synopsis to the provisions of
international uniform law Conventions including the CISG, the Agency Convention, the
Assignment Convention, and the Limitation Convention, in addition to PECL and the PICC.
C.Vogenauer (ed.) (OUP-9780198702627) 2e dr. mei 2015 1824 pag. geb. ca. € 550,00

het Concern van 2020 (ZIFO Reeks nr. 14)
Verslag van debatten weergegeven (juni 2014 – VU) over rechtspersoonlijkheid in
concernverhoudingen. In het civiele recht staat de rechtspersoon wat het vermogensrecht
betreft, met een natuurlijk persoon gelijk, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Dat
betekent dat het civiele recht bepaald terughoudend is met “het door rechtspersonen
heenkijken”. Centrale vraag op dit ZIFO congres was, wanneer en waarom een concern als een
eenheid wordt beschouwd. De thematiek wordt bekeken vanuit vennootschapsrechtelijke,
arbeidsrechtelijke, mededingingsrechtelijke en fiscale optiek o.a. over begrippen als piercing
the corporate veil, concernwerkgeverschap, de moedervennootschap die wordt geacht te
profiteren van schendingen van het mededingingsrecht door een dochter en dus moet boeten,
en de diverse fiscale concernbegrippen.
J.Huizink,J.Raaijmakers e.a. (9789013129038) januari 2015 ca. 110 pag. € 29,50
Consultatieverie van de Nederlandse Franchisecode - met toelichting
De Nederlandse Franchise Code beschrijft wat van franchisegevers en franchisenemers in hun
gezamenlijke ondernemingspraktijk wordt verwacht. Duidelijk wordt aangegeven hoe partijen
over en weer rekening dienen te houden met elkaars belangen. Een belangrijke rol is daarbij
weggelegd voor communicatie en overleg.
NFS 22 pag.
GRATIS LEVERBAAR OP FDF OP AANVRAAG
Contractual Control in the Supply Chain - on corporate social responsibility, codes of
conduct, contracts and (avoiding) liability
This book investigates the legal measures that multinational companies in the Netherlands,
England and California take to govern corporate social responsibility aspects of their supply
chains and the legal implications these measures have in terms of contract and liability law.
S.Vytopil (B-9789462365919) eind juni 2015 358 pag. ca. € 75,00
Coöperaties en Pandrechten – Over lidmaatschap, lidmaatschapsrechten en
ledenovereenkomsten
Coöperatieve bedrijven zijn een groeiende economische factor van belang, waarover echter
nog de nodige juridische vragen bestaan. Coöperaties kennen tegenwoordig moderne
verschijningsvormen, zoals houdstercoöperatie, concerncoöperatie en investeringscoöperatie.
Voor de uitoefening van hun bedrijf dienen de nieuwe toepassingsvormen van de coöperatie
veelal kapitaal aan te trekken van financiers, die daarvoor zekerheid verlangen. Het vestigen
van een pandrecht op de rechten die de leden jegens de coöperatie kunnen uitoefenen is
daartoe een mogelijkheid. Hier wordt ingegaan op de vraag of, hoe en op welke rechten een
pandrecht kan worden gevestigd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
lidmaatschap, lidmaatschapsrechten en (rechten uit) de ledenovereenkomst. Ook worden op
praktische problemen behandeld die zich kunnen voordoen bij het vestigen van een pandrecht
op uit lidmaatschap van een coöperatie voortvloeiende rechten, zoals het toekennen van
stemrecht aan de pandhouder en beëindiging van lidmaatschap en de executie van het
pandrecht. Nu een wettelijk kader bij vestiging van pandrecht op uit lidmaatschap van een
coöperatie voortvloeiende rechten ontbreekt, kan het geheel of gedeeltelijk overnemen van het
wettelijk kader bij pandrecht op aandelen wellicht een oplossing bieden voor de huidige
onzekerheden. Aan het eind van het boek doet de auteur dan ook aanbevelingen voor een
wettelijke regeling, gebaseerd op het BV-recht.
R.Markus (9789088631603) maart 2015
130 pag. € 27,50
Corporate Governance ten aanzien van de hoogte en samenstelling van het beloningsbeleid
vergeleken bij beursgenoteerde ondernemingen en (niet-beursgenoteerde) financiële
ondernemingen in Nederland
In de onderstaande door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie
worden de regels betreffende het beloningsbeleid vergeleken zoals deze te vinden zijn in de
Nederlandse Corporate Governance Code, de Code banken en de Code verzekeraars, de
Regeling Beheerst Beloningsbeleid Wft 2011 alsmede het bonusverbod bij Staatsgesteunde
financiële ondernemingen en de recente CRD IV en de Wet beloningsbeleid financiële
ondernemingen. Uit de inhoud: Toepassing van de RBB/code, Vaste en variabele beloning,
Staatsgesteunde financiële ondernemingen, Ontwikkelingen in het beloningsbeleid, Corporate
Governance in de praktijk.
G.Cramer oktober 2014 57 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG

European Regulation of Company Law 2015-2017
Includes European company law directives and regulations, and also proposals such as the
proposed Fifth Directive of 1972, the proposed Directive on single-member private limited
liability companies and the proposed Directive on long-term shareholder engagement and
corporate governance statement, as well as other important documents, such as the EC
Corporate Governance Action Plan and the EU Corporate Governance Framework (EC green
paper). All texts have been updated till June 2015.
R.Mellenbergh,G.Raaijmakers (ed.) (A-9789069166810) juli 2015 374 pag. € 32,50
Geschriften vanwege de Verening Corporate Litigation 2014-2015 (v.d.Heijden Inst.
128)
VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG LEVERBAAR
Dit is het veertiende deel van de Vereniging Corporate Litigation. Bevat kronieken over
enquêterecht, collectieve acties en schikkingen, medezeggenschap en uitkoop en
geschillenregeling. Bijdragen bevatten onderwerpen zoals bestuursaansprakelijkheid, de
tijdelijke bestuurder, overdracht van aandelen, Share Purchase Agreement en WCOII. Tot
slot bespreken de auteurs verenigingsaangelegenheden.
M.Holtzer e.a. (K-9789013131161) juni 2015 480 pag. geb. € 52,00
Grensoverschrijdende Juridische Fusies (Recht & Praktijk-Ondernemingsrecht nr.7)
Een grensoverschrijdende juridische fusie is de juridische fusie waarbij naast een of meer
Nederlandse rechtspersonen tevens een of meer rechtspersonen naar vreemd recht zijn
betrokken. Hoewel de Nederlandse regeling zich beperkt tot kapitaalvennootschappen, zijn de
mogelijkheden om grensoverschrijdend te fuseren ruimer. In een tijdsbestek van slechts
enkele jaren zijn onder invloed van het Europese recht verschillende grondslagen ontstaan op
basis waarvan een grensoverschrijdende fusie kan worden uitgevoerd. Elk van deze
grondslagen kent zijn eigen mogelijkheden, beperkingen, uitdagingen en belemmeringen. Ook
gelden steeds (deels) verschillende voorschriften die moeten worden nageleefd. Wat de
grondslagen tot grensoverschrijdende fusie gemeen hebben, is dat zij hun oorsprong vinden in
het Unierecht. De werking en de reikwijdte van het Unierecht zijn aldus bepalend voor de
mogelijkheden en modaliteiten tot grensoverschrijdend fuseren. Het doel van dit werk is om de
verschillende mogelijkheden tot grensoverschrijdend fuseren in kaart te brengen. Daarbij
wordt tevens in detail ingegaan op de beperkingen, belemmeringen en de voorschriften die bij
het uitvoeren van die fusies in acht moeten worden genomen. In het laatste hoofdstuk worden
de verschillende fusievarianten schematisch weergegeven, met aanduiding van het type
entiteiten dat op die grondslag kan fuseren, welk type entiteit de verkrijgende entiteit kan zijn
en welke voorschriften moeten worden nageleefd. Tot op heden ontbrak een werk waarin het
fenomeen van de grensoverschrijdende fusie integraal en systematisch werd behandeld. Dit
boek voorziet in deze leemte.
W.v.Veen,M.Bongard (K-9789013128215) april 2015 ca. 300 pag. geb. € 56,00
Handboek Vereniging en Stichting- incl. coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij
Na het verschijnen van de eerste druk van het Handboek Stichting en Vereniging in 2013
hebben zich interessante ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie voorgedaan. In deze
2e druk worden die ontwikkelingen geplaatst in een uitputtende behandeling van de relevante
onderwerpen. Dit praktijkboek richt zich op bestuurders, commissarissen en adviseurs van dit
type rechtspersonen. Aan de hand van voorbeelden worden alle belangrijke fasen in het leven
van de rechtspersoon behandeld: van oprichting tot samenwerking, fusie en splitsing en van
omzetting tot ontbinding. Ook wordt uitgebreid ingegaan op de governance structuur,
machtsverhoudingen binnen de organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de diverse
organen en het naar buiten treden van deze rechtspersonen. Intern en extern toezicht,
verantwoordelijkheden op het terrein van financiële administratie en aansprakelijkheden van
bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders komen daarbij nadrukkelijk aan de orde. Ook
aan de fiscale problematiek waarmee deze rechtspersonen worden geconfronteerd, wordt
uitgebreid aandacht besteed. Verder wordt uitbundig gekeken naar verwante thema’s, zoals de
maatschappelijke onderneming (onderverdeeld in goede doelen, onderwijsinstellingen,
zorginstellingen en woningcorporaties), de stichting in fiduciaire verhoudingen, de Stichting
Administratiekantoor, de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), de sociaal belang
behartigende instelling (SBBI) en de Europese stichting en vereniging. Daarnaast is er
aandacht voor het Voorontwerp Bestuur en Toezicht Rechtspersonen dat, naar verwachting op
niet al te lange termijn, zal worden ingevoerd en een nieuwe governance structuur voor de
vereniging en stichting behelst.

J.Hamers,C.Schwarz,D.Zaman (P-9789462510722) 2e dr.begin aug. 2015 582 pag. € 59,50
Introduction to International Commercial and European Law – A practical guide
This book covers the most important legal issues when conducting business abroad.
The first part covers European law with a focus on the institutions of the European Union, the
four freedoms and competition law. The second part focuses on individual international
contracts. This part starts with the legal environment of the business transaction. The political
and policy risks of doing business abroad are explained, as well as how they should be
addressed. It continues with entry strategies in foreign markets and then goes on to focus on
the individual contract of sale. A wide range of subjects are covered, including general
conditions of sale, retention of title, the CISG, product safety and product liability, Incoterms,
contract of carriage, jurisdiction, choice of law and arbitration, standard contract clauses and
payment conditions. This book takes a practical approach and contains examples and
exercises. The book does not pretend to be the ultimate guide: the field of international
commercial law in particular is vast, and has many different angels. However, it does try to
explain the main pitfalls of doing business in foreign countries and how to avoid them.
M.Mosselman (P-9789462510654) begin juni 2015 524 pag. € 59,00
VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP VERZOEK LEVERBAAR
de Invloed van werknemers op de Strategie van de Vennootschap (RUG nr. 95)
Nederlandse werknemers gebruiken hun invloed op de vennootschap grotendeels om hun
arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Ze zouden beter kunnen meedenken over de strategie van
het bedrijf. Dan kunnen ze ook sturen op langetermijnstrategieën die van grotere sociale en
maatschappelijke betekenis kunnen zijn dan alleen de hoogte van hun eigen loon en dat van
hun collega’s. Ook het bestuur en de raad van commissarissen hebben er belang bij deze
invloed van werknemers te ondersteunen. De medezeggenschap van Nederlandse werknemers
functioneert slecht, zo stelde de SER vast in het rapport Evenwichtig ondernemingsbestuur. De
oorzaak ligt bij de werknemers zelf, die hun rechten onderbenut laten. Onderzocht wordt welke
invloed werknemers kunnen uitoefenen op de strategie van de vennootschap en hoe dit
volgens de gangbare maatschappelijke opvattingen kan worden verbeterd. Het
wetgevingsproces over medezeggenschap van werknemers bij strategische besluiten zit
muurvast. Er bestaat geen maatschappelijk of politiek draagvlak voor uitbreiding van
werknemersrechten, maar ook niet voor vermindering daarvan. De belangrijkste oorzaak
daarvoor ligt in de internationalisering van het Nederlandse bedrijfsleven. Bij de Nederlandse
onderneming kunnen werknemers nog een grote mate van invloed uitoefenen. Bij de
internationale concerns in Nederland is die invloed beduidend minder. Dat is een logisch gevolg
van de taak van de concernleiding, die moet waken voor het belang van de gehele
internationale groep en daarin de rechten van Nederlandse werknemers geen voorrang kan
geven. Niettemin bestaan er soms mogelijkheden tot beïnvloeding, bijvoorbeeld wanneer de
ondernemingsraad op het niveau van de topholding is ingesteld. Bij buitenlandse internationale
concerns nemen die mogelijkheden sterk af. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter begrip
heeft voor de complexe besluitvormingsprocessen die bij internationale concerns plaatsvinden,
en waarin het gerechtvaardigd is dat werknemers pas op een later moment medezeggenschap
krijgen. De vakbonden hebben een belangrijk wapen in handen om invloed uit te oefenen op
de strategie: het enquêterecht. In de enquêteprocedure kunnen bonden vragen om een
onderzoek naar wanbeleid bij de Ondernemingskamer. Dit middel wordt zeer weinig door de
bonden gebruikt. Daarnaast hebben zij te kampen met een afnemende representativiteit
binnen Nederland. De bonden zouden hun positie kunnen versterken door zich te verdiepen in
de strategie en daarover, wanneer dit gerechtvaardigd is, meer te procederen, zoals PCM en
Meavita recent succesvol hebben gedaan. De auteur is al 20 jaar advocaat en houdt zich bezig
met medezeggenschap, strategisch arbeidsrecht, corporate litigation en
bestuurdersaansprakelijkheid.
M.Holtzer (9789013122053) april 2015
325 pag. € 50,50
Jaarboek Corporate Governance - editie 2015-2016
JAARLIJKSE UITGAVE
Bevat bedrijfseconomisch, juridisch, bedrijfs-ethisch en organisatorisch georiënteerde
artikelen. Diverse auteurs, afkomstig uit zowel de wetenschap als uit de praktijk, beschrijven
actuele onderwerpen waaronder: tien aandachtspunten voor iedere RvC, governance en
macht, het belang van de interne evaluatie, internationale aspecten van corporate governance,
de geschiktheidstoets bij financiële instellingen, biases in toezicht, governance bij
nutsbedrijven, MVO en governance, toezicht bij maatschappelijke organisaties, de rol van de
werknemers bij de strategiebepaling, integrated governance en tot slot het jaarlijks

terugkerende hoofdstuk over ontwikkelingen in de aandeelhoudersvergaderingen.
B.Bier,H.v.Hees e.a.(K-9789013132922) november 2015 2352 pag. € 49,50
Jaarrekening Lezen voor Juristen
JURISTEN ZIJN GEEN BOEKHOUDERS, maar…
Veel zaken die de (ondernemingsrecht)jurist tegenkomt, gaan direct of indirect over
economische belangen. Of het nu gaat om de oprichting van een besloten vennootschap, de
inbreng van een eenmanszaak in een besloten vennootschap, een bedrijfsopvolging, de
verdeling van krachtens erfrecht verkregen aandelen, de verdeling van aandelen die tot een
huwelijksgemeenschap behoren, de beoordeling van de draagkracht van een ondernemer bij
alimentatie, een regeling met schuldeisers of een faillissement, zonder een snel en goed inzicht
in de cijfers is geen goed juridisch advies te geven. Vaak zullen deze cijfers betrekking hebben
op de jaarrekening van een onderneming of een vennootschap. Daarom is het kritisch en
analytisch leren lezen en begrijpen van een jaarrekening helaas onmisbaar voor vele juristen.
Naast economische aspecten wordt er aandacht besteed aan juridische en fiscale aspecten.
P.de Geus e.a. (B-9789089747099) 3e dr. februari 2015 230 pag. € 34,00
de Juridische Organisatie van de Onderneming
Actuele nieuwe druk van deze klassieker over de verdeling van juridische bevoegdheden
binnen een onderneming. Die ligt bijvoorbeeld bij een eenmanszaak anders dan bij een
onderneming die wordt gedreven in de rechtsvorm van een BV. De rechtsvorm bepaalt
namelijk in hoge mate hoe de juridische organisatie van een onderneming eruit ziet. In dit
boek worden daarom alle relevante rechtsvormen behandeld. Op diverse plaatsen is verband
gelegd tussen de juridische organisatie van de onderneming en het fiscale recht. De juridische
organisatie van de onderneming wordt gewijzigd door omzetting van de ene rechtsvorm naar
de andere, bij fusie of overname en bij herstructureringen en reorganisaties. Hieraan wordt
met name in het laatste hoofdstuk aandacht besteed.
A.Dorresteijn,R.v.h.Kaar (K-9789013133523) 13e dr. november 2015 ca. 320 pag. € 53,50
Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2014
Handige selectie van de belangrijkste uitspraken met uitvoerige annotaties op het gebied van
vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.
M.Raaijmakers (ed.) (A-9789069165646) 6e dr. februari 2015 768 pag. € 39,50
Klokkenluiders in perspectief - Preadviezen Nederlandse Vereeniging voor Handelsrecht
Beschouwingen over corporate governance, (rechtsvergelijkend) arbeidsrecht, privaatrecht en
strafrecht in het licht van de Wet Huis voor klokkenluiders. Daarmee wordt gedoeld op
personen die op een gegeven moment publieke aandacht vragen voor een gebeurtenis of
toestand in een organisatie waarop naar hun inzicht niet adequaat is gereageerd en die juist
ook van vanwege de maatschappelijke implicaties wel aandacht vergt. De klokkenluider heeft
zich inmiddels een plaats verworven in het denken over corporate governance en is daarvan
een integraal onderdeel geworden. Dat geldt in het buitenland, maar evenzeer in Nederland.
De preadviezen geven een overzicht van de ontwikkelingen en de stand van zaken met
betrekking tot de regulering van klokkenluiders in diverse jurisdicties. De preadviseurs
beschouwen ieder vanuit hun eigen invalshoek (onder meer: corporate governance,
arbeidsrecht, privaatrecht, compliance, financieel recht en strafrecht) het fenomeen
Klokkenluiders en besteden aandacht aan de verwachte instelling van een ‘Huis voor
klokkenluiders’ in 2016 op basis van een wetsvoorstel dat in juli 2015 door de Tweede Kamer
is aangenomen. In de bijlage is het wetsvoorstel opgenomen.
J.Brabers e.a. (P-9789462510913) november 2015
190 pag. € 39,50
Leasing - Juridische, fiscale en accountancy aspecten van equipment leasing in Nederland
Deze handleiding biedt praktische informatie om verschillende vormen van leasing te
onderscheiden en te gebruiken en bevat een overzicht van de jurisprudentie en regelgeving.
Speciale aandacht wordt besteed aan toezicht, fraudepreventie, en de ‘compliance functie’.
(toezicht door De Nederlandsche Bank in relatie tot de risico’s van witwassen en
fraudepreventie). Equipment leasing is een kredietproduct met verschillende facetten. Het
belangrijkste facet is de vaste verbinding tussen de leaseovereenkomst en de investering in dan wel het gebruik van - een specifiek object. In de meeste gevallen gaat het bij leasing om
duurzame bedrijfsmiddelen met een voorspelbaar waardeverloop gedurende een reeks van
jaren. Het is de expertise van de leasemaatschappij de voorspelbaarheid van het
waardeverloop van een object om te zetten in een leaseovereenkomst met een voor haar
aanvaardbaar risicoprofiel. In veel gevallen zal dit risicoprofiel afwijken van hetgeen bij een

regulier bankkrediet gebruikelijk is. Precies daarin ligt de meerwaarde van het product van de
leasemaatschappij. Drie andere facetten van het leaseproduct zijn juridisch,
accountancytechnisch en fiscaal van aard. De ene keer weegt de juridische component zwaar,
de andere keer ligt het accent op de accountancy aspecten of dient de transactie te voldoen
aan de zware fiscale regels om gevrijwaard te zijn voor de gevolgen van het bodemrecht. De
accenten kunnen verschuiven en daarmee verschuift het karakter van de leaseovereenkomst.
In algemene termen wordt ingegaan op de ‘compliance functie’ binnen een leasemaatschappij
als financieel dienstverlener. De taken en verantwoordelijkheden van die functie worden
aangegeven, alsmede de mogelijke sancties bij ‘non-compliance’. Leasing wordt geplaatst in de
context van een snel veranderende marktomgeving en van nog snellere regelgeving.
G.v.Lokven (K-9789013126785) juni 2015 284 pag. € 36,50
het Nederlandse Personenvennootschapsrecht (Recht & Praktijk -Ondernemingsrecht
nr. 8)
De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap worden
beheerst door wettelijke bepalingen die hoofdzakelijk uit 1838 stammen. De wettekst is
verouderd, onvolledig en door zijn archaïsch taalgebruik moeilijk toegankelijk. Lezing ervan
geeft zelfs bij benadering geen goed beeld van dit onderdeel van het vennootschapsrecht, dat
zich, in wisselwerking met de doctrine, vooral door de jurisprudentie van de Hoge Raad heeft
ontwikkeld. Daarbij komt dat veel rechtskwesties op dit terrein nog altijd niet zijn
uitgekristalliseerd. Dit alles maakt de personenvennootschap tot een lastig te doorgronden
rechtsfiguur. Dit nieuwe praktijkboek geeft een helder inzicht in de huidige stand van het
personenvennootschapsrecht, kortom een uitstekend naslagwerk.
A.Tervoort (K-9789013131086) eind augustus 2015 356 pag. geb. € 68,00
de Personenvennootschap anno 2015 en haar Toekomst (Ars Notariatus nr. 159)
Deze uitgave staat in het teken van het Symposium Personenvennootschappen, dat op 23 april
2015 werd gehouden te Leiden op basis van een samenwerking tussen de Universiteit Leiden
en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De huidige wetgeving over de
personenvennootschap – de maatschap als moedervorm en de vennootschap onder firma en
de commanditaire vennootschap als species – dateert uit 1838. Er is dan ook sprake van een
sterk verouderde, versnipperde, onvolledige en weinig duidelijke regeling. Een aantal juristen
uit wetenschap, praktijk en bedrijfsleven werkt, op eigen initiatief, sedert 2012 aan een nieuw,
doordacht voorstel voor de personenvennootschap. Dit wetsvoorstel zal – naar verwachting –
ultimo 2015 aan de Minister van Veiligheid en Justitie worden aangeboden. Onder leiding van
dagvoorzitter prof. mr. drs. D.F.M.M. Zaman hebben tijdens het symposium van 23 april 2015
zes sprekers de wens tot legislatieve ontwikkeling van de personenvennootschap op een aantal
relevante thema’s nader belicht. De verschillende bijdragen, waarin ook de recente (vloed aan)
jurisprudentie is meegenomen van deze sprekers zijn in deze bundel opgenomen. Tevens treft
u een kort verslag aan van de forumdiscussie.
W.Huijgen e.a. (K-9789013133370) september 2015 ca. 138 pag. ca. € 35,00
de Publieke Overheid: waar ligt de fiscale grens? (ZIFO-reeks. Nr. 18)
Het wetsvoorstel "Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen"
is inmiddels aangenomen en treedt per 1 januari 2016 in werking. Hierdoor worden
overheidsondernemingen per die datum in de heffing van vennootschapsbelasting betrokken.
In april 2015 organiseerde het Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht
(ZIFO) een debatmiddag over deze wet. Hier een verslag van deze debatmiddag met bijdragen
die de wet vanuit diverse invalshoeken benaderen. Ingegaan op de vraag hoe in de praktijk de
activiteiten voor de ondernemingstoets moeten worden afgebakend bij publiekrechtelijke
rechtspersonen. Verder wordt aandacht besteed aan de staatssteunaspecten van de wet. Ook
de meer bestuursrechtelijke implicaties van de wet komen aan de orde, zoals de voor deze wet
relevante reikwijdte van het overheidsbegrip in relatie tot semipublieke instellingen.
J.v.Strien (K-9789013134377) december 2015
84 pag. € 29,50
de Rechtspositie van de Bestuurder (Monografieën Sociaal Recht nr. 68)
De bestuurder van een vennootschap met een arbeids- of opdrachtovereenkomst, heeft een
dubbele rechtsverhouding met de vennootschap. Enerzijds is sprake van een contractuele
rechtsrelatie, geregeerd door Boek 7 BW. Anderzijds bestaat een vennootschapsrechtelijke
band, waarop de bepalingen van Boek 2 BW van toepassing zijn. Deze dissertatie is de
neerslag van een onderzoek naar deze dubbele binding op het gebied van benoeming, beloning
en ontslag. Bevat een analyse van de opvatting van de wetgever door de jaren heen over de

positie van de statutair bestuurder. Daarnaast beschrijft het boek per onderwerp de
knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor. Onderzocht is in hoeverre het leerstuk
samenloop bij het oplossen van de knelpunten kan worden ingezet. Het onderzoek is
afgesloten met een samenvattend en concluderend hoofdstuk.
J.Bennaars (K-9789013132052) juli 2015
440 pag. € 54,00
Rechtsverhoudingen tussen Particulieren en de Verdragrechtelijke Verkeersvrijheden
(Onderneming & Recht nr. 85)
Hoewel de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van goederen (art. 34 en 35 VWEU),
personen (art. 45 en 49 VWEU), diensten (art. 56 VWEU) en kapitaal (art. 63 VWEU)
ogenschijnlijk tot de lidstaten zijn gericht, heeft het Hof van Justitie (van de Europese Unie)
vanaf 1974 in zijn rechtspraak geoordeeld dat een aantal van deze fundamentele
verbodsbepalingen (ook) bindend zijn voor particulieren, en dus rechtstreeks de geldigheid,
inhoud of uitleg van private (‘horizontale’) rechtsverhoudingen kunnen beïnvloeden.
Dit onderzoek brengt de jurisprudentie van het Hof van Justitie gewezen over de zogenoemde
directe horizontale werking van de verdragsrechtelijke verkeersvrijheden met elkaar in
verband. In kaart wordt o.a. gebracht wat de mogelijke reikwijdte is van de invloed van de
vrijverkeerbepalingen op rechtsverhoudingen tussen particulieren. Onlosmakelijk daarmee
verbonden is de aandacht voor de gevolgen die het aanvaarden van directe horizontale
werking heeft voor het type rechtvaardigingsgronden dat een particulier moet kunnen
inbrengen tegen het verwijt dat hij een vrijverkeerbepaling heeft geschonden.
R.v.Leuken (K-9789013128567) februari 2015
272 pag. geb. € 69,50
Regelingen MKB – editie 2015
Handige uitgave met helder en actueel overzicht van alle regelingen van de rijksoverheid die
van belang zijn voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf. Het geeft de kerngegevens
per regeling weer, voorzien van relevante bedragen, data, adressen, cijfers enzovoort.
F.v.d.Linden e.a. (red.) (9789012394994) april 2015 320 pag. € 73,00
Schenking van Certificaten van Aandelen in de Estate Planning
Wat kan een ondernemer met een holdingstructuur het beste doen als hij bij leven een deel
van zijn vermogen wil overdragen aan zijn kinderen? Dat is een belangrijke vraag in het kader
van estate planning. Een mogelijkheid is het schenken van certificaten van aandelen, waarvoor
in de literatuur echter weinig aandacht is. Toch komt dit in de praktijk regelmatig voor, en de
problematiek is extra actueel geworden met de inwerkingtreding van de Wet Flex-BV.
Wat zijn de civielrechtelijke en de fiscale gevolgen van het schenken van certificaten in een
(top)holding? Wat betekent dat voor de structuur van de onderneming en de zeggenschap
hierin? Is een waardestijging in de toekomst belast? Bij deze thematiek komen
ondernemingsrecht, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, successierecht en belastingrecht
samen. Hier worden de civielrechtelijke en enkele fiscale aspecten van certificering belicht en .
het stemrechtloze aandeel besproken, waarbij deze rechtsfiguur wordt vergeleken met het
certificaat van een aandeel. Verder wordt uitgebreid ingegaan op de schenking en worden
behandeld de huwelijksvermogensrechtelijke gevolgen van de schenking, alsmede
onderbewindstelling, een uitsluitingsclausule en een tweetrapsschenking.
M.v.Haren (C-9789088631634) mei 2015 126 pag. € 27,50
Sdu Commentaar Ondernemingsrecht – editie 2015-2016
Nieuwe geheel geactualiseerde editie van deze concurrent van het betreffende deel in de serie
Tekst & Commentaar. De echte specialist ondernemingsrecht behoort uiteraard te beschikken
over beide boeken. Het gehele ondernemingsrecht wordt artikelsgewijs becommentarieerd met
per artikel een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur.
D.Zaman e.a. (red.) (S-9789012396042) augustus 2015 2284 pag. geb. € 234,80
SER fusiegedragsregels per 1 oktober 2015 (zie ook Staatscourant 2015-31544)
De SER heeft een herziene versie van de Fusiegedragsregels vastgesteld. Kern van de
gedragsregels is en blijft dat de fusiepartijen de vakbonden tijdig in kennis stellen, informatie
verstrekken en de gelegenheid bieden hun oordeel te geven vanuit het gezichtspunt van
werknemers. De belangrijkste wijzigingen op een rij.
SER september 2015 44 pag.
GRATIS OP PDF OP AANVRAAG
Staatssteun

Praktijkgerichte beschrijving van het staatssteunrecht met diverse schema’s en tabellen; 20
uitgebreide beslismodellen; Concreet inzicht in de systematiek van dit rechtsgebied; diverse
voorbeelden uit de Nederlandse praktijk; Volledig overzicht van de staatssteunregelgeving met
toelichting; de Wet Markt en Overheid en de DAEB- regelgeving.
A.Knook (9789013127706) februari 2015
200 pag. ca. € 60,00
de Toekomst van het Ondernemingsrecht (RUG nr. 99) – het ondernemingsrecht van de
toekomst. Bundel aangeboden aan L.Timmermans
Prof. mr. L. (Vino) Timmerman bereikt dit jaar de leeftijd van 65 jaren. De grens van 25 jaar
hoogleraarschap passeerde hij vorig jaar al. Deze twee jubilea vormen de directe aanleiding
voor deze toekomstgerichte feestbundel, met 33 opstellen van auteurs uit de kring van zijn 42
promoti en promovendi.
VOLLEDIGE INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG VERKRIJGBAAR
B.Assink e.a. (red.) (K-9789013131260) april 2015
668 pag. € 68,00
Uitspraken Ondernemingsrecht – editie 2015
Geactualiseerde selectie van de belangrijkste uitspraken van de Hoge Raad en het Europese
Hof van Justitie. In deze nieuwe uitgave zijn 18 belangrijke uitspraken van de Hoge Raad
toegevoegd, uit de periode sinds het verschijnen van de vorige druk (zomer 2013) tot 1 juni
2015. Opvallend is het toenemend aantal arresten betreffende personenvennootschapsrecht,
waaronder enkele baanbrekende (Carlande Dienstverlening CV; VOF VDV Totaalbouw;
Lunchroom De Katterug). Voor kapitaalvennootschappen was in de afgelopen jaren met name
de oogst aan enquêtebeschikkingen rijk (Fortis; Cancun Holding; Slotervaartziekenhuis;
Novero). Daarnaast werd met name het leerstuk van bestuurdersaansprakelijkheid in en
buiten faillissement door de Hoge Raad verder uitgewerkt en verfijnd (Verify, Kok Bouwbedrijf,
Hezemans Air, RCI/Kastrop, FSM Europe). Bevat naast een chronologisch register ook een
uitgebreid artikelenregister, met verwijzing naar zowel de vindplaats in de NJ als in de JOR.
S.Bartman,J.Wezeman (K-97889013129472) augustus 2015 2836 pag. € 44,00
Vereniging Jaarrekeningenrecht – Bundel 2014-2015
Deze bundel behandelt de uitdagingen die het jaarrekeningenrecht biedt aan de jurist en de
accountant. De auteurs zijn allen afkomstig uit de advocatuur, accountants- en rechtspraktijk
en wetenschap. Zij benaderen ieder op een prikkelende wijze de (internationale)
ontwikkelingen binnen dit groeiende vakgebied.
P.v.d.Zanden e.a. (B-9789462900424) mei 2015
246 pag. € 46,50
Young Corporate Lawyers 2015
In deze bundel zijn zeven artikelen opgenomen die verschillende ondernemingsrechtelijke
thema’s behandelen. Sommigen artikelen zijn Europees of internationaalrechtelijk
georiënteerd, terwijl andere zijn gelegen in het hart van het nationale ondernemingsrecht. In
een aantal artikelen wordt het ondernemingsrecht gecombineerd met het insolventierecht.
Deze opstellen zijn zowel voor de wetenschapper als voor de praktijkjurist van groot belang.
Onderwerpen (volledige inhoudsopgave op aanvraag) o.a. : aansprakelijkheidsnorm van een
bestuurder met een arbeidsovereenkomst, termijnstelling van art. 58 Fw, Handhaving van een
concurrentiebeding in faillissement, Grensoverschrijdende juridische splitsing, De bank zorgt
toch voor mij?
J.Hamers e.a. (red.) (P-9789462510807) september 2015 116 pag. € 29,95

--------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2014:
Antwoorden op Onzekerheid
Kartels kunnen omvangrijke schadelijke gevolgen hebben voor consumenten en
ondernemingen en worden bestraft met substantiële boetes. In de afgelopen jaren zijn er in
Nederland diverse kartels beboet in uiteenlopende sectoren. In 2011 alleen al kwamen het
glaskartel, zeeafvalkartel, huizenveilingkartel, mobiele telefoniekartel, wasserijkartel en het
Haagse glazenwasserskartel aan het licht. Zelden is inzichtelijk hoe zulke afspraken door
bedrijven worden vormgegeven. Wat drijft ondernemingen tot het maken van kartelafspraken?
Welke kenmerken dragen bij aan het voortbestaan of uiteenvallen van afspraken? En met
welke dynamiek omtrent afscherming en onderling vertrouwen hebben kartels te maken? Aan
de hand van concrete voorbeelden wordt helder hoe ondernemingen binnen kartels opereren.
De informatie is gebaseerd op dossiers en gesprekken met medewerkers van de NMa (thans

ACM) betreffende veertien kartels, beboet tussen oktober 2007 en januari 2012.
J.Jaspers (9789089748591) februari 2014
108 pag.

€ 29,00

Ars Aequi – Ondernemings- en Effectenrecht 2014-2015 Teksteditie
JAARLIJKS
Jaarlijkse uitgave met alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemingsen effectenrecht zoals deze geldt op 1 september 2014. De wetsartikelen zijn in de marge
voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.
G.Raaijmakers e.a.(9789069165011) 19e dr. december 2014 1714 pag. € 69,50
Bedrijfsopvolging (Belastingwijzers nr. 48) nuttig voor de MKB advocaat/adviseur
Bij bedrijfsopvolging in een familiebedrijf ontstaan vele vragen van civielrechtelijke, fiscale en
financiële aard. Zowel de onderneming die door een natuurlijke persoon (eenmanszaak,
maatschap, vennootschap onder firma) wordt gedreven als de onderneming die door een
rechtspersoon (besloten vennootschap) wordt gedreven, komt aan bod.
Th.Hoogwout (9789013121896) 2e dr. april 2014
296 pag. € 41,00
Bedrijfsopvolging & Aanmerkelijk Belang
Bedrijfsopvolging is in het midden- en kleinbedrijf een belangrijk fenomeen: iedere
ondernemer krijgt er op enig moment mee te maken. Hier wordt met name ingegaan op de
fiscale aspecten. Bovendien is het beperkt tot de ondernemer die onderneemt door middel van
een kapitaalvennootschap ofwel de aanmerkelijkbelanghouder. Aan de orde komen
inkomstenbelasting-, schenk- en erfbelastingaspecten, en ook civielrechtelijke aspecten.
P.Kavelaars (red.) (9789012393126) juni 2014
250 pag. € 45,00
BV ! ? Waarom, Wanneer (Belastingwijzers nr. 3)
KLASSIEKER !!!
Geheel geactualiseerde, praktische handleiding voor (kleinere) ondernemers en hun adviseurs.
Dit is een in de juristenwereld nogal eens over het hoofd gezien uiterst praktisch gedegen
overzicht met rekenvoorbeelden van de voor-en nadelen van een BV, met name fiscaal.
E.Wasch (9789013117691) 21e dr. april 2014
132 pag. € 34,50
Compendium Bedrijfsopvolging
Bedrijfsopvolging is een belangrijk stadium in de levensfase van elke ondernemer. Het is
immers het moment waarop hij afscheid neemt/moet nemen van zijn levenswerk. Dit gaat
vaak met de nodige spanningen gepaard, niet in het minst op emotioneel en psychologisch
vlak. Maar ook andere factoren, zoals civielrechtelijke, fiscale en financiële aspecten bepalen
niet zelden de wijze van bedrijfsopvolging. Is de gekozen route civielrechtelijk begaanbaar?
Kan de eventuele belastingheffing worden vermeden? Is de overname voor de opvolger wel
financierbaar en daarmee economisch rendabel? Behandeld worden belangrijke leerstukken uit
het BW, gevolgen van een bedrijfsopvolging voor de IB,Vpb. en erf- en schenkbelasting,
financiering van de overname en waardering van de onderneming.
E.Heithuis e.a. (9789013126143) november 2014
344 pag. € 69,00
Contractuele Samenwerkingsvormen in Beroep en Bedrijf
BEKNOPT OVERZICHT
Centraal staan maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap.
De wetsvoorstellen voor de personenvennootschappen zijn in 2011 ingetrokken. Tevoren had
de praktijk zich in belangrijke mate geconcentreerd op de nieuwe regeling. Dat ligt thans
anders. Onze grotendeels nog uit 1838 stammende wetgeving is actueler dan ooit. Met de
eenmanszaak als vertrekpunt wordt de hele scala van contractuele samenwerkingsvormen
voor de uitoefening van een beroep of bedrijf in kaart gebracht. Het praktisch functioneren van
de verschillende rechtsvormen en de juridische complicaties daarbij worden zoveel mogelijk
aan de hand van voorbeelden en jurisprudentie aanschouwelijk gemaakt.
J.Huizink (9789013127010) 4e dr. begin december 2014
96 pag. € 18,00
Corporate Litigation bij de Ondernemingskamer
Dit boek komt deels overeen met en bouwt voort op een hoofdstuk in Ondernemingsrecht - BV
en NV in de praktijk van Buijn en Storm, de in 2013 verschenen opvolger van BV en NV van
Sanders en Westbroek. Behandelt de inhoudelijk-juridische en de procedurele aspecten van
een aantal procedures voor de Ondernemingskamer, met bijzondere aandacht voor de vragen
uit de praktijk. Het voeren van deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere
term Corporate Litigation,te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer
van het Gerechtshof Amsterdam. Tot de hier bedoelde ondernemingsrechtelijke procedures
behoort in de eerste plaats de enquêteprocedure. daarnaast komt nog een achttal procedures

aan de orde: als de uitkoop, de jaarrekeningprocedure, het beroep inzake het adviesrecht van
ondernemingsraden, de vernieuwde geschillenregeling en procedures over schadeloosstelling
onder de Interventiewet (SNS Reaal).
P.Storm (9789089748621) februari 2014
487 pag. € 79,00
Crowdfunding: Juridische Vraagstukken bij een Nieuwe Vorm van Financiering
Master Scriptie Recht en Onderneming RU Utrecht. Uitermate actuele scriptie, verschenen
juist voordat deze nieuwe vorm van ondernemingsfinanciering zo in de publiciteit kwam bij de
doorstart van diverse Polaris boekhandels. (Nog) geen handelseditie maar vooralsnog gratis op
pdf leverbaar op aanvraag.
Ch.Noordam eind januari 2014

De reikwijdte
van het eigendomsvoorbehoud tussen professionele handelspartijen in
Nederland en Duitsland
Het eigendomsvoorbehoud is een veel gebruikte
Eigendomsvoorbehoud tussen zekerheidsrecht en eigendomsrecht -

constructie die zekerheid moet bieden tegen weinig liquide of insolvente afnemers. Een nieuw
probleem dient zich aan wanneer die afnemer zich buiten Nederland bevindt. Het
goederenrecht – en daarmee stelsels van eigendomsvoorbehoud – is binnen Europa verre van
geüniformeerd, zodat oplossingen moeten worden gevonden via het conflictenrecht van het
internationaal privaatrecht of via een door partijen overeengekomen rechtskeuze bij de
regeling van een nationaal rechtsstelsel. Omdat Duitsland de belangrijkste handelspartner is
voor het Nederlands bedrijfsleven wordt het Nederlandse eigendomsvoorbehoud vergeleken
met het Duitse. Ingegaan wordt op toepassing, karakter en herkomst van het
eigendomsvoorbehoud, inhoud, reikwijdte en constructie van beide stelsels, en op uitbreiding
en verlenging van eigendomsvoorbehoud tussen professionele handelspartijen in Nederland en
Duitsland. Daarbij gaat het steeds om de vragen welke vorderingen naar Nederlands en Duits
recht onder het eigendomsvoorbehoud kunnen worden gebracht en om de gevolgen van het
eigendomsvoorbehoud op zaaksvorming, natrekking en vermenging. Dat is van belang omdat
in handelsrelatie tussen goederen niet zelden reeds worden verwerkt of doorverkocht, terwijl
deze nog niet (volledig) zijn betaald.
S.Broekaart (9789088631375) juni 2014
82 pag. € 25,00
Efficiency in Corporate Takeovers
Engelstalige Rotterdamse dissertatie onderzoekt drie belangrijke vragen over efficiency bij
bedrijfsovernames. Deze zijn: 1) Wat zijn optimale beslissingen bij bedrijfsovernames? 2) Hoe
kan de efficiency van een overnamestrategie worden gemeten? 3) Hoe kan de prestatie van
bedrijven bij een overname verbeterd worden? Deze vragen worden in drie opeenvolgende
hoofdstukken van dit proefschrift nader uitgewerkt. Eventueel ook op pdf leverbaar.
Y.Dai (9789036103916) mei 2014
144 pag. ca. € 35,00
Het Enquêterecht in Rechtsvergelijkend Perspectief
Nederland, Curaçao, Aruba, de BES-eilanden, St.Maarten en Suriname
Het enquêterecht is in een periode van 122 jaar uitgegroeid van een bescheiden voorstel naar
een uiterst adequaat instrument om misstanden binnen rechtspersonen mee te beslechten. De
geschiedenis en de huidige stand van het Nederlandse enquêterecht wordt hier beschreven.
Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het enquêterecht in andere, al dan
niet voormalige, (ei)landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, in het bijzonder het sinds 1
januari 2012 en 1 april 2014 in werking getreden enquêterecht in Curaçao respectievelijk SintMaarten. De voorfase, de eerste fase en de tweede fase van het Nederlandse enquêterecht
komen – in rechtsvergelijkend perspectief – uitgebreid aan de orde.
R.Jager (9789462510241) juli 2014
202 pag. € 37,50
Financiering en Vermogensonttrekking door aandeelhouders (v.d.Heijden Inst.120)
Uiterst actueel onderzoek naar de grenzen van de financieringsvrijheid van de aandeelhouder
waarbij fundamentele ondernemings- en insolventierechtelijke thema’s aan de orde komen en
juridische normen getoetst worden aan bedrijfseconomische realiteiten.
J.Barneveld (9789013119299) januari 2014
651 pag. geb. € 92,50
Gedragscodes in Internationaal, Europees & Privaatrechtelijk Perspectief. Juridische
Betekenis, Effectiviteit & Handhaving (Preadv. Vereniging v. Burgerlijk Recht 2013)

Twee preadviezen: In het preadvies van Menting en Vranken wordt onderstreept dat het
onderwerp zelfregulering door middel van gedragscodes in Nederland nog steeds niet erg in
beweging is, maar op Europees niveau gebeurt dit meer. Onderzocht is de stand van zaken in
literatuur en wetgeving met betrekking tot zelfregulering (gedragscodes) in Europa en
Nederland, met empirisch onderzoek naar de functies van deze gedragscodes. Het preadvies is
deels, soms letterlijk, gebaseerd op de dissertatie die mevrouw Menting over het onderwerp
voorbereidt en waarschijnlijk in 2016 zal verdedigen. Scheltema stelt in zijn Engelstalige
preadvies voorop dat op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate
Social Responsability) vooral internationale private regulering aan een opmars bezig is. Het
gaat daarbij om of dergelijke initiatieven daadwerkelijk effectief zijn.Deze overvloed aan
initiatieven heeft naast het hiervoor omschreven mogelijke positieve effect volgens Scheltema
ook een keerzijde. Zo kan deze leiden tot nadeel voor consumenten, verstoring van de
mededinging, handelsbeperkingen, onnodig hoge kosten en miskenning van relevante
belangen en problemen bij aanbestedingen.Daarom worden mogelijkheden verkend om te
komen tot een methodologie om effectiviteit van dergelijke internationale private regulering te
bepalen. Daarbij is gekozen voor een interdisciplinaire benadering.
M.Menting,J.Vranken,M.Scheltema (9789462510210) april 2014 150 pag. € 32,50
Geschriften van de Ver. Corporate Litigation 2013-2014 ( v.d. Heijden Inst. nr. 121)
Jaarlijkse bundel nu over : (Curaçaos) enquêterecht, bestuurdersaansprakelijkheid,
medezeggenschap en uitkoop- en geschillenregeling, uitsluiten van aandeelhouders, het
‘Wijsmullercriterium’ en collectieve acties.
M.Holtzer e.a.(9789013124231) mei 2014
416 pag. geb. € 56,00
Grensoverschrijdende Juridische Splitsing van Kapitaalvennootschappen (v.d.
Heijden Inst. nr. 122)
Zeer uitvoerige dissertatie over het nut van grensoverschrijdende juridische splitsing
vergeleken met andere vormen van herstructurering, over de toelaatbaarheid en toepassing
van de (conflict)regels bij de effectuering: 6e Richtlijn, Nederlandse wetgeving,
toelaatbaarheid, conflictenrecht, voorwaarden, procedures, conclusies, aanbevelingen.
E.Roelofs (9789013124873) juni 2014
672pag. geb. € 92,50
Herstructurering van Ondernemingen in Financiële Moeilijkheden (v.d. Heijden Inst.
nr. 124)
Voordrachten en verslag van de discussie van het congres over ‘Herstructurering van
ondernemingen in financiële moeilijkheden’ op 15 en 16 november 2013 te Nijmegen. De
banken en andere financiële instellingen die de crisis hebben overleefd, staan nu onder een
verscherpt toezicht. Vele juridische vragen doemen op bij de overheidsbemoeienis. De
ondergang van ondernemingen zou voorkomen kunnen worden als de faillissementswet zou
worden gemoderniseerd, ook aandacht voor actoren in en rondom onderneming in financiële
moeilijkheden: algemene vergadering, crediteuren, bestuur en raad van commissarissen.
G.v.Solinge e.a. (red.) (9789013125528) juli 2014
168 pag. geb. € 45,00
de Invloed van Werknemers op de Strategie van de Onderneming (RUG nr. 95)
De ondernemingsraad van een Nederlandse vennootschap heeft in beginsel goede
mogelijkheden om de strategie te beïnvloeden. Er zijn verschillende juridische middelen, als
beroepsrecht, enquêterecht en structuurregeling. De OR van een Nederlands of buitenlands
internationaal concern heeft het beduidend moeilijker: hier stuit de medezeggenschap van
werknemers op de grenzen van het recht. Worden de lacunes gedicht door de Europese
ondernemingsraad of de vakorganisaties? Systematisch worden de verschillende juridische
middelen van werknemers praktijkgericht en overzichtelijk behandeld.
M.Holtzer (9789013122053) april 2014
330 pag. € 49,50
Jaarboek Corporate Governance – editie 2014-2015
In deze 4e editie worden uiteenlopende aspecten van Corporate Governance besproken vanuit
verschillende disciplines. Actuele onderwerpen worden beschreven vanuit wetenschap en
praktijk : bouwstenen van corporate governance, formele governance bij banken,
geschiktheidstoets, beloningsbeleid bij financiële ondernemingen, narcisme binnen de board,
board evaluaties,rol van de RvC bij beschermingsmaatregelen, lessen uit recente
jurisprudentie voor bestuurders en toezichthouders, pension fund governance, ontwikkelingen
in het aandeelhoudersseizoen, corruptie en governance, rol van de accountant, Cybercrime,
extern toezicht en opkomst van executive committees.

B.Bier,H.v.Ees (red.) (9789013127218) november 2014

272 pag.

€ 49,50

de Juridische Organisatie van de Onderneming
Hiermee wordt bedoeld: de verdeling van juridische bevoegdheden binnen een onderneming.
De keuze voor een rechtsvorm bepaalt in hoge mate hoe de juridische organisatie van een
onderneming eruit ziet. Hier worden alle relevante rechtsvormen behandeld. Zo komen naast
de eenmanszaak en de BV ook aan de orde de personenvennootschappen, de NV, de
vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting alsmede de Europese
rechtsvormen. Verder wordt aandacht aan regelgeving die op ondernemingen in het algemeen
van toepassing is, zoals de Wet op de ondernemingsraden en de rol van aanvullende
rechtsnormen aan de orde, vastgelegd in overeenkomsten, statuten en reglementen.
Ook wordt verband gelegd met het fiscale recht. Wijziging van de juridische organisatie doet
zich voor bij omzetting van de ene rechtsvorm naar de andere, bij fusie of overname en bij
herstructureringen en reorganisaties. Geactualiseerde nieuwe editie van een klassieker !
A.Dorresteijn,R.v.h.Kaar (9789013114065) 12e dr. juli 2014 292 pag. € 53,50
Krediet Financiering van Bedrijfsovernames
Beschrijving en uitleg van de juridische beginselen en regels met betrekking tot krediet
financiering van bedrijfsovernames. Ingegaan wordt op de belangrijkste stadia van een
financieringstransactie en het opstellen van een kredietovereenkomst. Belangrijke juridische
aspecten, zoals vestigen van zekerheidsrechten, vennootschappelijk belang van kredietnemer
en doeloverschrijding, vertegenwoordiging en volmacht, nietigheid en vernietigbaarheid van
rechtshandelingen en besluiten, actio pauliana, financiële steunverlening en de rol van de
ondernemingsraad worden aan de hand van de wet, jurisprudentie en literatuur in
afzonderlijke hoofdstukken besproken, met aandacht voor diverse IPR aspecten van belang
kunnen voor de financieringspraktijk. Verschillende onderwerpen worden in afzonderlijke
hoofdstukken besproken en kunnen zij gemakkelijk onafhankelijk van elkaar worden gelezen.
R.Mellenbergh (9789069167848) begin november 2014
314 pag. € 39,50
ZIE OOK
`Bancaire Kredietovereenkomst` A.Verdaas (9789069168487) dec. 2012 128 pag. € 19,50
het Loyaliteitsdividend bij Nederlandse Beursvennootschappen
Een van de onderwerpen binnen de modernisering van het NV-recht betreft het stimuleren van
het aandelenbezit op de lange termijn. Met het gebruik van ‘loyaliteitsinstrumenten’ wordt
bewust onderscheid gemaakt tussen de rechtsposities van verschillende aandeelhouders.
Reeds in 2006 wilde chemieconcern DSM een loyaliteitsdividend invoeren. Na het wijzen van
de DSM-beschikking door de Hoge Raad werd duidelijk dat het wel degelijk mogelijk was om af
te wijken van artikel 2:92 lid 1 BW door middel van het opnemen van een bepaling in de
statuten waarbij verschillende rechten werden verbonden aan hetzelfde soort aandeel. Het
loyaliteitsdividend was dan ook niet in strijd met artikel 2:92 lid 1 BW op voorwaarde dat het
gelijkheidsbeginsel, dat is neergelegd in artikel 2:92 lid 2 BW, niet zou worden geschonden.
Het is helaas onduidelijk in welk geval het invoeren van een loyaliteitsdividend een schending
van artikel 2:92 lid 2 BW oplevert, aangezien de Hoge Raad zich daar niet over hee ft
uitgelaten. Onderzocht wordt op welke wijze en onder welke voorwaarden het in Nederland
mogelijk is om aandeelhouders voor een lange(re) termijn aan een beursvennootschap te
binden door middel van het bieden van een loyaliteitsdividend. Bespreekt argumenten om
loyaliteitsinstrumenten te beperken dan wel in te voeren en beantwoordt vragen als: in
hoeverre mogen aandeelhouders ongelijk worden behandeld, is het loyaliteitsdividend bij
beursvennootschappen juridisch geoorloofd, doorstaat het loyaliteitsdividend een Europese
toetsing en waarmee moet rekening worden gehouden bij de in- en uitvoering van het
loyaliteitsdividend ? Zoekt ook naar alternatieven en gaat in op alternatieve
loyaliteitsinstrumenten zoals versterkt stemrecht, l-warrants en gebruik van een
aanwezigheidspremie bij een algemene vergadering van aandeelhouders.
T.Versteeg (9789088631504) december 2014
106 pag. € 28,50
Misbruik van het Identiteitsverschil en Crediteursbenadeling (NTHR Reeks nr. 20)
Subtitel: Een onderzoek naar vereenzelviging en klassieke vormen van redres
Misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen wordt in de rechtsliteratuur wel
getypeerd als ‘misbruik van de rechtspersoonlijkheid’ of ‘misbruik van rechtspersonen’.
Misbruik van de exclusieve aansprakelijkheid die voortvloeit uit het identiteitsverschil, is niet
alleen een bijzondere vorm van misbruik van het identiteitsverschil maar ook een bepaald type

van crediteursbenadeling. In diverse rechtsstelsels kan, in bepaalde gevallen van misbruik van
het identiteitsverschil, met bijzondere middelen het identiteitsverschil tussen rechtspersonen
worden weggedacht. In het Rainbow-arrest (HR 13 oktober 2000, NJ 2000/698) oordeelde de
Hoge Raad echter dat een crediteur bij misbruik van het identiteitsverschil in de regel zijn
toevlucht zal moeten zoeken tot een actie uit onrechtmatige daad en dat het wegdenken van
het identiteitsverschil enkel in uitzonderlijke omstandigheden de aangewezen vorm van redres
is. Niettemin blijkt een klassiek middel als de onrechtmatige daadactie in de praktijk niet in
alle gevallen goed bruikbaar om op te komen tegen misbruik van het identiteitsverschil.
In dit boek wordt beoordeeld:
1. of, en zo ja, wanneer er, bij misbruik van het identiteitsverschil, binnen en buiten
faillissement in het Nederlandse civiele aansprakelijkheidsrecht behoefte is aan en plaats is
voor het wegdenken van het identiteitsverschil (door vereenzelviging); en
2. hoe deze rechtsfiguur zich verhoudt tot de onrechtmatige daadactie, de
(Faillissements)pauliana en het beroep op schijnhandelen.
J.Elbers (9789462510258) september 2014
770 pag. € 89,00
MKB Advieswijzer 2014
JAARLIJKE UITGAVE
Direct toepasbare actuele informatie : juridisch, fiscaal, bedrijfseconomisch, internationaal,
puur gericht op het MKB geschreven in klare taal, vanuit de praktijk vóór de praktijk. Juist nu
de advocatuur zich steeds meer op het MKB richt is dit een onmisbaar werk, voor een spotprijs
T.de Bondt e.a.(red.) (9789013124828) juni 2014
608 pag. € 37,50
Modernisering van het NV Recht (v.d.Heijden Instituut nr. 123)
Actueel Onderzoek (2013) naar de mogelijke modernisering van het Nederlandse N.V.recht, dit
in het licht van het recentelijk gewijzigde Britse vennootschapsrecht. Het onderzoek verschijnt
op het moment dat de modernisering van het NV-recht op de wetgevingsagenda staat.
B.de Jong (9789013124934) mei 2014
148 pag. geb. € 38,50
Onderneming en Beloning (Onderneming & Recht nr. 82)
Van oudsher bestaat de notie van ‘rechtvaardig loon’ (salarium justum). Welke beloning eerlijk
is, is altijd en overal onderwerp van stevig debat geweest. In de media en de politiek bestaat
al enige tijd de nodige opwinding over de hoogte van de beloningen van bestuurders in de
financiële sector en de omvang van de salarissen in de semipublieke en publieke sector. Ook
wetenschappers van divers pluimage hebben zich de afgelopen jaren niet onbetuigd gelaten
over de wenselijkheid en het nut van bonussen, de verhouding tussen de variabele en vaste
beloning, het bezoldigingsbeleid van grote ondernemingen, e.d. Onverantwoord belonen is een
bedreiging voor de cohesie in een bedrijf en zelfs in de samenleving. Daarom is
overheidsingrijpen, binnen grenzen en met terughoudendheid, soms gerechtvaardigd.
C.Janssen, L,Verburg (red.) (9789013124767) juni 2014
412 pag. geb. € 82,50
Ondernemingsrecht. Een Praktische Handleiding
Bespreekt op beknopte overzichtelijke wijze de diverse rechtsvormen (NV en BV, coöperatie
en personenvennootschappen - maatschap, VOF en CV) en de aandachtspunten die bij de
oprichting een rol spelen. Dieper wordt ingegaan op aandelen en kapitaal, uitvoerende en nietuitvoerende bestuurders, de raad van commissarissen en de algemene vergadering van
aandeelhouders. Daarnaast komen ook specifieke onderwerpen aan bod, zoals corporate
governance (Code Frijns), structuurregime, geschillenregeling, enquête, herstructurering en
sanering van vennootschappen, statutenwijziging, omzetting, ontbinding, vereffening en
financiële verslaggeving. Ten slotte worden de wijzigingen besproken inzake de nieuwe
flexibele BV en de Wet Bestuur en Toezicht.
R.v.d.Kuijp (9789046606582) juli 2014
190 pag. € 35,00
Ondernemingsrecht in Tijden van Crisis (RUG nr. 96)
De crisis heeft grote invloed op de omstandigheden waarin ondernemingen opereren.
Vraagstukken over governance, verantwoording en aansprakelijkheid zijn daarom actueler dan
ooit.Uitgewerkte voordrachten en congresverslag (november 2012) gevoerde discussie. Met
bijdragen van: P. van Schilfgaarde, H.E. Boschma, J.B.S. Hijink, J.W. Winter, J.H.M. Willems,
J.A. van Manen, A.R.J. Croiset van Uchelen, C.W.M. Lieverse, L. Timmerman.
P.v.Schilfgaarde e.a. (9789013118247) mei 2014
184 pag. € 42,50
de Rechtsvorm van de Onderneming in Beweging
Oratie wordt over actuele ontwikkelingen inzake de rechtsvorm van de onderneming. Terwijl

het kapitaalvennootschapsrecht - mede onder invloed van de EU - continue in beweging is
staat voor de personenvennootschappen daarentegen de wetgevingsklok al sinds 1838 stil.
H.Boschma (9789013122947) maart 2014
ca. 34 pag. ca. € 20,00
Rechtszekerheid in het Ondernemings- en Vermogensrecht - Enkele concrete dilemma's
van rechtszekerheid versus billijkheid nader bezien (ZIFO Reeks nr. 13)
In deze bundel hebben auteurs afkomstig uit het vennootschapsrecht, vermogensrecht, fiscaal
recht, intellectueel eigendomsrecht en de rechtsgeschiedenis voor een op hun terrein gelegen
onderwerp de rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen zo ver mogelijk geconcretiseerd.
Het resultaat is zonder meer verrassend. Wat zich van een afstand laat aanzien als een conflict
van billijkheid en rechtszekerheid, is veelal geen werkelijk dilemma. Veel rechtsonzekerheid
die voortvloeit uit wettelijke bepalingen komt niet ten goede aan de billijkheid, maar is het
gevolg van suboptimale wetgevingskeuzes. In de rechtspraak blijkt een grondige analyse van
de rechtszekerheids- en billijkheidsbelangen duidelijk te maken welk belang het moest winnen.
J.Huizink e.a. (9789013128413) december 2014 108 pag. € 28,50
de Structuurvennootschap. Bestuur, Toezicht en Corporate Government ( Recht &
Praktijk- Ondernemingsrecht nr. 6)
In 2004 vond een ingrijpende wijziging plaats van deze typisch Nederlandse regeling voor
grote kapitaalvennootschappen. De actuele stand van zaken wordt weergegeven met een groot
aantal voorbeelden uit de praktijk. Hoewel de regeling op nog weinig Nederlandse
beursvennootschappen van toepassing is, is de relevantie op een ‘lager niveau’ en voor de
niet-beursgenoteerde vennootschap onverminderd groot. Door verdergaande
internationalisering zal de toepassing van de zogenaamde ‘holdingvrijstelling’ en het verzwakte
regime naar verwachting toenemen. Ook wordt ruime aandacht besteed aan de Nederlandse
Corporate Governance Code. De Code is in ieder geval van toepassing op beursgenoteerde
vennootschappen maar heeft ook een zekere reflexwerking naar niet-beurs-genoteerde
vennootschappen. De nadruk ligt op het functioneren van het centrale orgaan in de
structuurregeling, de raad van commissarissen. Hier komen kapitaal en medezeggenschap
binnen de vennootschap in feite samen. De Code en de praktijk laten zien dat de raad van
commissarissen een cruciale rol kan en moet spelen in crisis– en/of overnamesituaties of ter
vermijding van tegenstrijdige belangen. Geconstateerd kan worden dat de structuurregeling in
de praktijk tot de nodige vragen aanleiding geeft, maar dat deze echter zelden onoplosbaar
zijn. Praktijkvragen en oplossingen worden hier besproken. Praktijkgerichte dissertatie.
W.de Nijs Bik (9789013120974) maart 2014
172 pag. geb. € 54,00
Substance en de Nederlandse Houdstervennootschap (ZIFO Reeks nr. 12)
Uitgewerkte bijdragen aan de op 7-11-2013 door het Zuidas Instituut voor Financieel recht en
Ondernemingsrecht (ZIFO) georganiseerde middag over de substance-eisen die worden
gesteld aan in Nederland gevestigde tussenhoudster- en tophoudstervennootschappen. De
politieke en maatschappelijke discussie – in Nederland en diverse andere landen, maar ook
binnen de Europese Unie, de G20 en de OESO – over gebruik van ‘brievenbusmaatschappijen’
vormde de aanleiding. In de discussie speelt de substance van dergelijke maatschappijen een
belangrijke rol – en dan met name het (vermeende) gebrek aan substance. Maar welke
substance-eisen worden er eigenlijk gesteld? De thematiek wordt belicht vanuit verschillende
perspectieven: de Nederlandse wetgeving, de door Nederland gesloten belastingverdragen en
het Europese recht. Om de Nederlandse praktijk te spiegelen aan die van de Duitse
Bondsrepubliek wordt tevens ingegaan op de substance-eisen die in Duitsland worden gesteld
bij de toepassing van antimisbruikwetgeving. Ook het morele vraagstuk rond het gebruik van
Nederlandse (tussen) houdstervennootschappen komt aan de orde.
J.Bellingwout,J.Gooijer e.a. (9789013127519) november 2014 88 pag.
€ 24,50
Tekst & Commentaar ONDERNEMINGSRECHT
Artikelsgewijs commentaar op Boek 2 BW inclusief enkele relevante artikelen van de Boeken 3
en 6; daarnaast ondernemingsrechtelijk commentaar op relevante procesrechtelijke
bepalingen, EU Verordening Europese Vennootschap, bijbehorende uitvoeringswet, Wet rol
werknemers bij Europese rechtspersonen, Wet toezicht financiële verslaggeving,
Handelsregisterwet 2007 en Handelsregisterbesluit 2008, relevante IPR (corporaties en
internationale goederenrechtelijk aspecten van aandelen), WOR, Wet op de Europese
ondernemingsraden en op het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000. Overzichtelijk ingedeeld in
: Administratie, Onrechtmatige daad, Personenvennootschappen,Europeesvennootschapsrecht

en Europese vennootschappen, Jaarrekeningenrecht, Controle rechtspersonen,Handelsregister,
Rechtsvordering ondernemingsrecht, IPR, Medezeggenschap en ondernemingsraden, Corporate
governance, Fusiegedragsregels en Openbaar bod, stand wetgeving per 01-07-2014.
C.Bulten e.a.(9789013121117) 7e dr. medio december 2014 2396 pag. geb. € 275,00
Tekst & Commentaar - WET NORMERING TOPINKOMENS
De WNT wordt verwacht de medio 2014 inwerking te treden met terugwerkende kracht van de
Aanpassingswet WNT. Uitgangspunt is de wettekst zoals luidend per 1 maart 2014. Bovendien
is weergegeven hoe de tekst gaat luiden wanneer de Aanpassingswet WNT (Kamerstukken I
2013/14, 33715, A) in werking treedt. Het commentaar houdt daarmee ook rekening. Verder
komen de relevante nadere (ministeriële) regelingen en beleidsregels aan de orde
T.Barkhuijsen e.a. (red.) (9789013124859) mei 2014
130 pag. € 25,00
Toerekening van kennis van een natuurlijk persoon aan een rechtspersoon
In deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie (Univ.
Utrecht)wordt onderzocht onder welke omstandigheden 'kennis' van een natuurlijk persoon
aan een rechtspersoon kan worden toegerekend. Denk bijvoorbeeld aan kennis in het geval
van dwaling, de actio pauliana, of verzwijging in het verzekeringsrecht. Een rechtspersoon kan
in beginsel slechts kennis hebben door dergelijke toerekening. Uit de behandeling van enkele
casus blijkt dat kennis in concernverband tot lastige toerekeningsvraagstukken kan leiden
M.Thirij juli 2015 48 pag.
GRATIS OP PDF OP AAVRAAG
Tussen Societas & Universitas (RUG. Nr. 94)
Geschillen tussen aandeelhouders en beursvennootschappen zijn van alle tijden. Zij traden op
bij de VOC in 1622, de Nederlandsche Handel-Maatschappij in 1846, de Koninklijke Olie in
1898 en bij ABN AMRO in 2007. Dergelijke conflicten ontstaan niet alleen bij wanbeleid maar
ook bij belangenconflicten tussen aandeelhouders en de vennootschap. Zij doen vragen rijzen
die raken aan de kern van het vennootschapsrecht. Hoe verhouden individuele aandeelhouders
zich ten opzichte van de vennootschap? Hoe moet het vennootschapsbelang worden ingevuld
en in hoeverre dienen aandeelhouders andere belangen dan hun eigen belang in aanmerking
te nemen? Wat zijn de gevolgen van kortetermijngedrag? Dit boek plaatst bovenstaande
vragen in historisch perspectief. Daarmee draagt deze studie niet alleen bij aan de huidige
discussie over goed ondernemingsbestuur, maar verdiept zij tevens onze kennis van het
ontstaan en de evolutie van de kapitaalvennootschap, in het bijzonder ten aanzien van de
zeggenschapsverhoudingen binnen de beurs-NV.
J.de Jongh (9789013120424) januari 2014
ca. 500 pag. € 98,00
Uitkoop van Minderheidsaandeelhouders (v.d.Heijden Instituut nr. 125)
Het Nederlandse vennootschapsrecht kent 2 regelingen die een meerderheidsaandeelhouder in
staat stellen om de resterende minderheid binnen de vennootschap uit te kopen: de algemene
uitkoopregeling in art. 2:92a/201a BW en de bijzondere uitkoopregeling in art. 2:359c BW.
Maar deze procedure duurt veelal te lang. Dus zoekt praktijk naar snellere en goedkopere
manieren om van een minderheid af te komen. Hier komen alle deelaspecten van de wettelijke
uitkoopregelingen aan bod, ook de procesrechtelijke aspecten en de methodes van waardering
van aandelen met daarnaast een studie naar het verloop en de duur van de uitkoopprocedure,
waarbij alle procedures in het tijdvak 2008-2013 in kaart zijn gebracht.
T.Salemink (9789013126532) november 2014
496 pag. geb. € 72,50
Uitkeringen aan Aandeelhouders in het Nieuwe BV Recht – Besluitvorming,
vertegenwoordiging en vereenzelviging (v.d.Heijden Instituut nr. 127 )
Sinds de invoering van de Wet flexibilisering en vereenvoudiging van het BV-recht in juni
2012, bestaat er veel onduidelijkheid over de aansprakelijkheidsrisico’s van bestuurders van
een BV. In de wet is vastgelegd dat een uitkeringstest moet worden toegepast bij
dividenduitkeringen aan aandeelhouders. Hoe de uitkeringstest moet worden uitgevoerd,
vermeldt de wetgever echter niet. In deze dissertatie wordt antwoord gegeven op deze vraag:
de uitkeringstest in zijn huidige vorm moet zeer restrictief worden uitgelegd om bestuurders te
beschermen. Die uitkeringstest houdt in dat het bestuur de dividenduitkering moet goedkeuren
en de goedkeuring slechts mag weigeren indien het weet of voorziet dat de BV na uitkering de
betalingen van haar schulden niet kan voortzetten. Verleent het bestuur ten onrechte
goedkeuring aan de uitkering aan aandeelhouders, dan leidt dat tot aansprakelijkheid van
iedere bestuurder voor het gehele tekort. Aangezien de BV de meest voorkomende rechtsvorm

in Nederland is en het uitkeren van winst onlosmakelijk aan de BV is verbonden, raakt dit
proefschrift (tweeling promotie 10-12-14 Maastricht) de kern van het ondernemingsrecht.
M.Canisius, R.Canisius (9789013128819) medio januari 2015 ca. 280 pag. geb. ca. € 54,00
de Vennootschap en de Geconstrueerde Werkelijkheid
Uitgebreide schriftelijke tekst van oratie (Nijmegen oktober 2013) met de gedachte dat de wil,
de keuzes en het handelen van betrokkenen door kunnen werken in de vennootschap.
Aan de hand van voorbeelden, zoals de wijziging van het BV-recht, wordt betoogd dat
partijautonomie en contractsvrijheid weer meer ruimte in het ondernemingsrecht krijgen.
C.Buiten (9789013122954) juni 2014
36 pag. € 24,50
Webwinkels- Deskundig en Praktisch Juridisch Advies
VOOR DE MKB ADVISEUR
Voor webwinkels gelden bijzonderde wetten en regels. Adviesbureau ICTRecht legt uit aan
welke eisen een webshop moet voldoen en welke wetgeving toepasselijk is. Info over:
bedrijfsvorm, auteursrecht op webwinkel, nieuwe retourrecht, verplichte informatie, wettelijke
garantie, verantwoordelijkheid voor levering, reclame, domeinnamen, spam, contracten met
toeleveranciers, algemene voorwaarden, cookies, modelformulieren checklisten.
M.Braun e.a. (9789082083415) 2e dr. mei 2014
180 pag. € 19,95
Wet Continuïteit Ondernemingen (dl. I & II) en het Bestuursverbod ( Preadviezen
Nederlandse Vereeniging voor Handelsrecht)
Vier preadviezen die beogen de continuïteit van ondernemingen en kwaliteit van bestuur te
verbeteren. Daarin worden enerzijds onderwerpen als de zogenaamde pre-pack en het
dwangakkoord, en anderzijds het bestuursverbod en de toetsing van bestuurders van
financiële ondernemingen indringend geanalyseerd. Daarmee is het zowel voor beoefenaren
van het faillissementsrecht als het ondernemings- en financieel recht van groot belang.
Inhoud: Reorganisatie van ondernemingen en pre-pack, Het buitengerechtelijk akkoord en het
concept-voorstel WCO II, Het civielrechtelijk bestuursverbod, Bestuursverboden en toetsing
van beleidsbepalers in de financiële sector.
D.Busch e.a. (9789462510418) oktober 2014
230 pag. € 42,50
Wet en Geschiedenis Wet Clawback
Op 1 januari 2014 trad de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot
aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks
beleidsbepalers (‘Wet Clawback’) in werking.Het doel is om ondernemingen in staat te stellen
buitensporige bonussen aan te passen of terug te vorderen. Ook bevat de wet de verplichting
om in overnamesituaties een waardestijging van aandelen en opties van bestuurders van
beursvennootschappen in te houden. Bijzonder van de Wet Clawback is dat deze niet alleen op
financiële ondernemingen ziet, maar op alle nv’s. Deze bundel geeft chronologisch per
wetsartikel de parlementaire geschiedenis weer van de totstandkoming van de Wet Clawback
met de parlementaire voorgeschiedenis.
G.Raaijmakers,E.Haantjes (9789089749130) juli 2014
472 pag. geb. € 95,00
Wie is de Mol ? Liber Amicorum Harmen de Mol van Otterloo
Op 1 januari 2014 nam Harmen de Mol van Otterloo afscheid als partner bij NautaDutilh. Bij
zijn afscheid is deze bundel samengesteld met bijdragen over vennootschapsrecht en
enquêterecht, burgerlijk procesrecht, internationaal privaatrecht en faillissementsrecht.
A.Boot e.a. (red.) (9789462400993) april 2014
258 pag. € 29,95
Young Corporate Lawyers – 2014 (ICGI-reeks)
INHOUDSOPGAVE OP AANVRAAG
Bundel met 11 artikelen overdie verschillende ondernemingsrechtelijke thema’s. Sommige
artikelen zijn Europees of internationaalrechtelijk georiënteerd, terwijl andere artikelen zijn
gelegen in het hart van het nationale ondernemingsrecht. In een aantal artikelen wordt het
ondernemingsrecht gecombineerd met het insolventierecht en corporate governance..
J.Hamers e.a. (red.) (9789462510371) september 2014
164 pag. € 29,95

------------------------------------------------------------------------------------Verschenen in 2013 :
STANDAARDWERKEN
Asser Serie deel 2-IIA* : NV en BV : Oprichting, Vermogen en Aandelen

In deel 1 van 3 delen worden de aspecten van de Flex BV besproken: vermogensbescherming
(via uitkeringstest, aansprakelijkheid bestuurders, terugbetalingsplicht van aandeelhouders),
aandelen zonder winstrecht of stemrecht, gewijzigde regels inzake blokkering van aandelen.
G.v.Solinge,M.Nieuwe Weme (9789013111385) 4e dr. maart 2013 504 pag. geb. € 117,50
Compendium van het Ondernemingsrecht
INHOUDSOPGAVE OP VERZOEK te leveren
Eindelijk weer een nieuwe editie van oorspronkelijk “Slagter’s Compendium”. Het boek heeft
echter een enorme uitbreiding ( de inhoud is verviervoudigd !)ondergaan en beslaat nu drie
delen (2 gebonden boeken + register).In een deel worden de hoofdstukken beknopt behandelt
en in ander deel zeer uitvoerig waardoor men enerzijds een snel inzicht kan krijgen maar
anderzijds ook voor de verdieping terecht kan. Een concurrent voor v.d.Heijden v.d.Grinten.
H.Beckman e.a.(9789013076455) 9e dr.november 2013 (3 delen) 3040 pag. geb. € 249,90
Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap
Het fameuze handboek van v.d.Heijden & v.d.Grinten dat nooit meer uitgegeven zou worden,
verschijnt nu uiteindelijk toch in een geheel geactualiseerde nieuwe editie. Dit is HET handboek
voor het vennootschapsrecht, dat in elke ondernemingsrechtpraktijk thuis hoort.
bewerkt door P.Dortmond (9789013113228) 13e dr. juni 2013 1068 pag. geb. € 182,50
Ondernemingsrecht: BV en NV in de Praktijk (Recht & Pr. Ondernemingsrecht nr. 4)
Sterk uitgebreide en verdiepte voortzetting en van de 9 e druk (2005) van het bekende werk
van Sanders. Maar dusdanig uitgebreid en herschreven dat dit officieel een nieuw handboek is,
met een heel nieuw hoofdstuk over het effectenrecht en sterk uitgebreide hoofdstukken over
corporate litigation, beursvennootschap en internationaal vennootschapsrecht: puur gericht op
de praktijk, met alle actuele jurisprudentie- en literatuurverwijzingen achter elk hoofdstuk.
F.Buijn,P.Storm (9789013035452) 1e dr. november 2013
1330 pag. geb. € 127,50
Van de BV en de NV
Geactualiseerde ( Flex BV, Bestuur & Toezicht) nieuwe editie van dit populaire handboek.
Pv.Schilfgaarde,J.Winter (9789013105919) 16e dr. september 2013
512 pag. € 47,50

Sdu Commentaar Ondernemingsrecht – editie 2013-2014
Nieuwe editie van deze handzame uitgave, zeer praktisch ter completering naast T & C.
B.Bier e.a.(red.) (9789012390338) november 2013
2213 pag. geb. € 305,10
Tekst & Commentaar ONDERNEMINGSRECHT & EFFECTENRECHT
Nu uiteraard geactualiseerd met de Flex B.V. een aanverwante wetswijzigingen.
J.v.Dijk,A.Leijten (red.) (9789013089813) 6e dr. maart 2013
3152 pag. geb.

€ 310,00

Alle Omstandigheden van het Geval (Onderneming & Recht nr. 77)
Diepgravende maar uiterst praktijkgerichte dissertatie over de werking van redelijkheid en
billijkheid in het privaatrecht met een systematisch overzicht van relevante omstandigheden
en hun invloed op de werking van redelijkheid en billijkheid en maakt scherp onderscheid
tussen de verschillende benaderingswijzen van concrete omstandigheden. Het laat zien hoe de
praktijkjurist om kan gaan met situaties waar redelijkheid en billijkheid een rol spelen.
P.Wolters (9789013116441) juni 2013
430 pag. € 85,00
Annual Accounts in the Netherlands – ed. 2013 (uitgave van Deloitte)
“A guide to Title 9 of the Netherlands Civil Code”. Engelstalig handboek over het Nederlandse
jaarrekeningenrecht, vooral bestemd voor international ondernemingen met vestigingen hier.
Voor het eerst verschenen eind 2012 (editie 2012). Ook deze is nog gratis op pdf op aanvraag
P.Thomson e.a. december 2013 Gratis op pdf op aanvraag verkrijgbaar (ook bij Deloitte)
Bedrijfsopvolging bij Natuurlijke Personen (Fiscale Monografieën nr. 141)
Een onderzoek naar de aanvaardbaarheid en werking van de diverse fiscale faciliteiten die de
overheid beschikbaar stelt bij beëindiging en overdracht van deze persoonlijke bedrijven.
Y.Tigelaar-Klootwijk (9789013118773) november 2013
528 pag. € 70,50
Bestuur & Toezicht bij Stichtingen (Preadviezen Commerciële Rechtspraktijk nr.3)

Governance bij Zorginstellingen en Pensioenfondsen. De wettelijke regelingen van de stichting
mbt. bestuur en toezicht bieden onvoldoende waarborgen. Uitvoerig wordt hierbij stil gestaan
en verder uitvoerig aandacht besteed aan zorginstellingen en pensioenfondsen.
M.v.Uchelen,S.Visée (9789462510067) november 2013
100 pag. € 29,50
Het Bestuursverbod bij de Commanditaire Vennootschap (RUG nr. 93)
Onderzocht wordt of de wettelijke regel die de commanditaire vennoot verbiedt deel te nemen
aan het bestuur van de vennootschap, nog altijd bestaansrecht heeft. Daartoe wordt allereerst
uitvoerig ingegaan op de reikwijdte van dit bestuursverbod in het Wetboek van Koophandel en
de gevolgen van overtreding ervan. Daarna wordt de regeling van dit verbod in een
rechtsvergelijkend en rechtshistorisch perspectief geplaatst. In het slotdeel doet de schrijver,
uitgaande van de hypothese dat het bestuursverbod nog altijd een nuttige rol vervult, een
aantal suggesties tot verbetering van de wettekst. Tenslotte toetst hij de geldigheid van deze
hypothese, en concludeert dat deze niet langer valide is: bepleit hij afschaffing van dit verbod.
A.Tervoort (9789013118223) oktober 2013
379 pag. € 67,00
Corporate Law of the Netherlands
Nieuwe geactualiseerde editie van deze Engelstalige uitgave over ons ondernemingsrecht, met
name zo belangrijk voor buitenlandse eigenaren, aandeelhouders en hun adviseurs alhier.
M.Muller (9789041128645) 3e dr. maart 2013
232 pag. geb. € 125,00
Europees Vennootschapsrecht (Serie Ondernemingsrecht nr. A-15)
Overzicht van de invloed van het EU recht op het nationale vennootschapsrecht van de
lidstaten: harmonisatierichtlijnen, verordeningen en HvJ EU rechtspraak over vestigingsrecht.
H.Schutte-Veenstra (9789012390224) maart 2013
224 pag. € 45,00
de Flex BV
Meest geactualiseerde uitgave over de Flex BV, met name gezien vanuit de praktijk, met
verwerking van de meest recente literatuur en de vele vragen vanuit de praktijk.
H.Koster (9789013114478) december de Flex BV en haar gevolgen voor bestaande bv’s
Na de grote hoeveelheid boeken hierover najaar 2012, nog een handig beknopt praktijkboekje.
A.Valkenburg (9789013115482) mei 2013
70 pag. € 25,25
Geschriften van de Ver. Corporate Litigation 2012-2013 ( v.d. Heijden Inst. nr. 115)
Jaarlijkse bundel nu over : medezeggenschapsrecht, bestuurdersaansprakelijkheid, enquête,
AVA, vennootschappelijk belang, arbitrage, Flex BV, verenigingsaangelegenheden.
M.Holtzer (9789013115888) mei 2013
260 pag. geb. € 50,00
Grensoverschrijdende Omzetting, -Fusie, -Splitsing (Zifo Reeks nr. 10)
Verslag van debatten aan de VU over de praktische vennootschapsrechtelijke en fiscale
aspecten bij de uitvoering van grensoverschrijdende herstructureringen, zeer praktijkgericht.
W.v.Veen (red.) (9789013118872) oktober 2013
124 pag. € 29,50
Handboek Stichting en Vereniging, inclusief Coöperatie en Onderlinge Waarborgmij.
Uitvoerig praktijkboek met vele voorbeelden, over deze specifieke rechtspersonen: oprichting,
omzetting, samenwerking, fusie, splitsing, ontbinding, governance, machtsverhoudingen,
taken & verantwoordelijkheden van organen, intern en extern toezicht, aansprakelijkheid van
bestuurders, beleidsbepalers en toezichthouders, Ook over ANBI, SBBI en maatschappelijke
ondernemingen : goede doelen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en woningcorporaties !
J.Hamers,C.Schwarz,D.Zaman (9789490962999) juni 2013
566 pag. € 49,50
de Juridische Infrastructuur van de Maatschappelijke Onderneming
Uitvoerig inzicht in de achtergronden van de zgn. maatschappelijke onderneming, governance
codes en enige buitenlandse rechtsvormen, opgesteld vanuit praktijk en wetenschap. Kan
uiterst relevant zijn zorg- en onderwijsinstellingen en zeker voor woningbouwcorporaties.
E.Helder (9789012392051) oktober 2013
(ook op pdf)
412 pag. € 49,95
De Kapitaalverschaffer zonder Stemrecht in de BV (v.d.Heijden Instituut nr. 116)
Actuele dissertatie over de in de Flex BV ingevoerde stemrechtloze aandelen en certificaten
zonder vergaderrecht, rechtspositie van de houders hiervan, van participatiebewijzen en van
aandelen waarbij stemrecht is overgedragen aan vruchtgebruiker of pandhouder.

R.Wolf (9789013116274) juni 2013

562 pag. geb.

€ 77,50

Medezeggenschap & Spanning tussen WOR en Ondernemingsrecht (v.d.Heijden 117)
Uitermate praktijkgerichte dissertatie over het spanningsveld tussen de WOR (o.a. art 24) en
het ondernemingsrecht ex. BW 2 en de Wft. Bespreekt o.a.toerekening, vereenzelviging en
medeondernemerschap middels analyse van uitspraken van Ondernemingskamer en HR.
J.v.Mierlo (9789013118094) september 2013
420 pag. geb. € 67,50
Ontbinding en Vereffening van Rechtspersonen (R & P. Ondernemingsrecht nr.5)
Eerste uitvoerige monografie over dit uiterst actuele onderwerp. Het tijdstip van ontbinding en
het eindigen van de rechtspersoon hoeft niet hetzelfde te zijn. Afwikkeling van
rechtsbetrekkingen kan ook vóór of na de ontbindingsdatum plaats vinden, met name in het
belang van crediteuren. De rechter kan hiertoe een “attestatie de vita” uitschrijven.
M.Nethe (9789013119220) december 2013
340 pag. geb. € 69,00
Open Normen, Belang en Actie bij Geschillen in Besloten Ledenverhoudingen
Uitvoerige dissertatie over scheidingsmelding, opzegging en conflictbeheersing in het
ondernemingsrecht in het perspectief van de geldende vage normen zoals redelijkheid en
billijkheid. Bespreekt deze materie bij personenvennootschappen (flex)bv’s en coöperaties.
L.Prinsen (9789089747730) april 2013
517 pag. € 67,00
Opzeggen of Voortzetten van de Kredietovereenkomst
Uiterst actuele monografie over de aansprakelijkheid en zorgplicht van banken.. Onderzocht
wordt of een bank rechtsgeldig een kredietovereenkomst opzeggen en zo ja, onder welke
omstandigheden en voorwaarden. Onderscheiden wordt wanprestatie van de zijde van de
kredietnemer, zonder dat er een formele insolventierechtelijke procedure is gestart, en de
situatie waarin de kredietnemer wél in een dergelijke insolventierechtelijke procedure verzeild
is geraakt. Ook de rol van derden wordt door de auteur in deze bijdrage belicht. Vertrouwen
dat derden kunnen ontlenen wegens de schijn van kredietwaardigheid van de kredietnemer
kan tot schade leiden in gevallen waarin een normaal handelende bank tot opzegging van de
kredietovereenkomst zou zijn overgegaan. Kan de bank aansprakelijk worden gehouden
wegens het voortzetten van de kredietovereenkomst?
G.v.d.Hout (9789088631207) oktober 2013
82 pag. € 25,00
de Overheidsonderneming (Ars Notariatus nr. 154)
Ondertitel “Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd”.
De overheidsonderneming is een private onderneming met een publiek belang waarbij de
overheid door middel van privaatrechtelijke bevoegdheden een overwegende mate van
beleidsbepalende invloed uitoefent. Case-studies zijn hier NS, Schiphol, TenneT. Door deze
complexiteit lijkt het wenselijk voor deze overheidsonderneming een aparte rechtsvorm in het
leven te roepen door wijzigingen in BW boek 2. Rechtvergelijkend wordt gekeken naar deze
situaties in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
J.Nijland (9789013120615) november 2013
490 pag. € 59,00
Postmoderne Rechtsvormen (ZIFO Reeks nr. 8)
Congresverslag over mogelijke moderniseringen en verbeteringen van het ondernemingsrecht.
G.Raaijmakers e.a. (9789013114058) februari 2013
96 pag. € 32,50
Rechtspersoon, Vennootschap & Onderneming (Studiereeks Burgerlijk Recht nr. 7)
De rechtspersonen ex. BW2 en de personenvennootschappen ex. BW 7A en WvK worden
vergelijkend besproken op onderwerp als oprichting, doeloverschrijding, besluitvorming,
organisatierecht, vertegenwoordiging, vermogensbeheer, aansprakelijkheid etc.
J.Huizink (9789013117752) 3e dr. september 2013
468 pag. geb. € 42,50
Relativering van Rechtspersoonlijkheid (v.d.Heijden Instituut nr. 114)
Congresverslag het huidige pragmatisme waardoor de rechtspersoon gerelativeerd wordt.
G.v.Solinge e.a. (red.) (9789013115086) maart 2013
160 pag. geb. € 45,00
De Rol van de Nederlandse Werknemers(vertegenwoordigers) bij een
Grensoverschrijdende Juridische Fusie (v.d.Heijden Inst. nr. 119)
Onderzoek naar de vennootschappelijke en ondernemingsrechtelijke medezeggenschapsrechten van de Nederlandse werknemer. Door de complexiteit van de regelingen zijn

werknemers in de praktijk amper betrokken bij grensoverschrijdende fusies. De wettelijke
regelingen worden fundamenteel geanalyseerd en inzichtelijk gemaakt voor de praktijk.
F.Laagland (9789013118957) december 2013
500 pag. geb. € 69,50
Van het Concern
Al vele jaren het meest gehanteerde handboek betreffende het complexe concernrecht.
S.Bartman, A.Dorrestein (9789013101256) 8e dr. september 2013
470 pag. € 46,00
Van Personenvennootschappen
Nieuwe geactualiseerde editie van dit bekende handboek.
A.Mohr, V.Meijer (9789013112023) 7e dr. september 2013

304 pag.

€ 32,00

Van Vereniging en Stichting, Coöperatie en Onderlinge Waarborgmaatschappij
Geactualiseerde nieuwe druk van dit gerenommeerde handboek met internationale aspecten.
C.Overes,T.v.d.Ploeg,W.v.Veen (9789013100976) 6e dr. februari 2013 443 pag. € 43,50
Vennootschappelijk Toezicht op de Doelvennootschap bij Openbare Biedingen (RUG
nr.92) “Over de actieve opstelling van de RvC”
Hoe moet een vennootschap handelen wanneer door een dreigend of aangekondigd openbaar
bod haar bestaansrecht op het spel staat en zij haar zelfstandigheid dreigt te verliezen? De
raad van commissarissen zal bij een openbaar bod, wanneer toekomst en strategie van de
vennootschap in het geding zijn, invulling moeten geven aan het vennootschappelijk belang.
G.Kemperink (9789013118148) september 2013
436 pag. € 69,00
Vertegenwoordiging bij NV en BV (Serie Ondernemingsrecht nr. B.21)
Ambitieus opgezette nieuwe serie van de Sdu met het doel 83 praktijkgerichte titels uit te
brengen over specifieke delen van het ondernemingsrecht. In dit deel wordt de Europese
richtlijn over deze vertegenwoordigingen en de uitwerking in het Nederlandse recht besproken.
E.Gepken-Jager (9789012387569) januari 2013
180 pag. € 45,00
Wet & Geschiedenis Aanpassing Enqueterecht
Op 1 januari 2013 is het aangepaste enquêterecht in werking getreden. Artikelsgewijze
handleiding met parlementaire geschiedenis, totstandkoming, achtergrond en consequenties.
E.Haantjes, P.Olden (9789089747617) mei 2013
280 pag. € 87,50
Wet & Geschiedenis Flex BV
MONUMENTAAL WERK !
Het Nederlandse BV-recht is per 1 oktober 2012 drastisch gewijzigd met de invoering van de
Flex-B.V. Hier wordt artikelsgewijs, gebaseerd op de officiële nieuwe wetgeving, de gehele
parlementaire geschiedenis van de Flex-B.V. getoond inclusief de wijzigingen op het gebied
van de geschillenregeling. Daarnaast is ook opgenomen de parlementaire geschiedenis met
betrekking tot het overgangrecht en de wijzigingen op het gebied van het belastingrecht. Het
geheel wordt gecompleteerd met de integrale opname van diverse commentaren van publieke
en non-publiek organisaties die van invloed zijn geweest op het wetgevingsproces en is
voorzien van trefwoordenregister en register op artikelnummer en op jurisprudentie.
W.Bossenbroek e.a. (9789089747044) mei 2013
1239 pag. geb. € 200,00
Wet & Geschiedenis Wet Bestuur & Toezicht
Per regeling wordt de gehele parlementaire geschiedenis weergegeven en vergeleken met de
oude wetgeving en het overgangsrecht, met opname van belangrijke praktijkcommentaren.
W.Bossenbroek e.a. (9789089747822) augustus 2013
571 pag. geb. € 128,50
Young Corporate Lawyers 2013 (ICGI- reeks nr. 1) volledige inhoudsopgave op aanvraag
Deze eerste uitgave van het Maastrichtse Institute for Corporate Law, Governance &
Innovation Policies bevat acht actuele artikelen over ondernemingsrecht flankerend ook met
arbeidsrecht, insolventierecht en rechtseconomie, ook praktijk gericht.
J.Hamers,C.Schwarz,R.Wolf (red.) (9789490962944) juni 2013
120 pag. € 29,95

Verschenen in 2012 :
het Aansprakelijk Stellen van Bestuurders (WODC Rapport)

Onderzoek naar de praktijk van het intern aansprakelijk stellen van bestuurders wegens
wanbeleid, veelal om afstand te nemen van het verleden en met schone lei te beginnen.
R.Eshuis e.a. (9789059318311) juni 2012
110 pag. € 27,50
Asser Serie deel 2-III* : Overige Rechtspersonen
Vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting, kerkgenootschap en
Europese rechtsvormen.
G.Rensen (9789013076301) 9e dr. februari 2012
626 pag. geb. € 135,00
de Bancaire Kredietovereenkomst
Over bancaire leningen en rekening-courantkredietverlening door banken aan kleine en
middelgrote ondernemingen met aandacht voor het Draft Common Frame of Reference.
A.Verdaas (9789069168487) december 2012
128 pag. € 17,50
Bindend Advies (Onderneming & Recht nr. 74)
Om de rol van bindend advies te bepalen, is in dit proefschrift aan de hand van een interne
vergelijking van bindend advies met overheidsrechtspraak onderzocht of de wezenlijke regels
uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (in het bijzonder de beginselen van behoorlijk
procesrecht en het bewijsrecht) ook gelden in een bindend-adviesprocedure alsmede welke
voetangels en klemmen aan het bindend advies verbonden zijn.
P.Ernste (9789013110203) november 2012
380 pag. geb. € 82,50
Civiel- en Fiscaalrechtelijke Aspecten van de Flex-BV (Fiscaal Acteel nr. 14)
Naast het bekende ondernemingsrechtelijke aspect veel aandacht voor de fiscale gevolgen.
G.Meussen e.a.(9789013105209) november 2012
260 pag. € 37,75
Europa ! Europa ? (Preadvies Vereeniging Handelsrecht 2012)
UITVERKOCHT
Zes bijdragen over de invloed van het Europese Vennootschaps- en Effectenrecht nu en later.
M.Lennarts e.a. (9789013112146) november 2012
180 pag. € 34,50
de Europese Naamloze Vennootschap (SE) (Recht & Praktijk Ondernemingsrecht 3)
De Societas Europaea van 2004 begint langzamerhand meer bekendheid te krijgen.
J.Bellingwout e.a. (9789013090307) 2e dr. april 2012
420 pag. geb. € 77,50
Flex BV en Wet Bestuur en Toezicht. Een praktische handleiding
Handleiding bij de Wet flex-bv en de Wet bestuur en toezicht, achtergronden en effecten
vanuit een praktisch perspectief thematisch besproken , evenals het overgangsrecht.
M.v.Olffen, H.de Kluiver e.a. (9789089747211) oktober 2012
190 pag. € 37,00
Flex BV, Tekst & Toelichting
Bevat per wetsartikel en per onderwerp de vooralsnog onmisbare parlementaire toelichting.
W.Bosse (9789491073458) augustus 2012
520 pag. € 102,50
Flex-BV: Tekst & Uitleg – BW Boek 2
Tekstuitgave BW Boek 2 met de nieuwe wetgeving (ook het nog in te voeren nieuwe
enquêterecht en Wet bestuur en toezicht) met relevante redactionele verhelderende artikelen.
G.v.Berkel,G.v.Daal(Red.) (9789012389280) oktober 2012
342 pag. € 39,75
Geschriften Ver. Corporate Litigation 2011-2012 ( v.d.Heijden Instituut nr. 112)
Jaarlijkse bundeling nu over: enquêterecht, aansprakelijkheid beursvennootschappen,
structuurvennootschap, werknemersbelang. Actuele onderwerpen in het ondernemingsrecht.
M.Holtzer,A.Leijten e.a. (red.) (9789013107036) juni 2012
396 pag. geb. € 72,50
de Groepsvrijstelling op Basis van Artikel 2:403 BW
Aansprakelijkheid van de moedervennootschap en de positie van schuldeisers
Schuldeisers dienen inzicht te kunnen krijgen in de financiële toestand van een vennootschap.
Daarom bestaat er de wettelijke verplichting om jaarstukken te publiceren. Op grond van
artikel 2:403 BW kunnen vennootschappen grotendeels worden vrijgesteld van deze wettelijke
verplichting. Om schuldeisers te compenseren dient de moedervennootschap van een
vennootschap, die op grond van artikel 2:403 BW is vrijgesteld van deze verplichting, zich
middels een verklaring aansprakelijk te stellen voor bepaalde schulden van de vrijgestelde
vennootschap. Dit is de ‘403-verklaring’.De positie van schuldeisers die worden geconfronteerd

met een 403-verklaring is in veel gevallen onduidelijk. Aan welke inhoudelijke eisen dient een
403-verklaring te voldoen? Voor welke schulden kan de moedervennootschap aansprakelijk
worden gesteld op basis van een 403-verklaring? Welke rechten vloeien voort uit een 403verklaring en een daarop gebaseerde aansprakelijkheidsstelling? Zijn een 403-verklaring en
daaruit voortvloeiende rechten vatbaar voor overgang en/of overdracht? Wat gebeurt er met
een 403-verklaring en daaruit voortvloeiende rechten wanneer een fusie of splitsing plaats
vindt? In dit boek behandelt advocaat mr. Jop van der Kraan (Banning, ‘s-Hertogenbosch) de
samenloopsituaties van de verschillende rechtsgebieden (goederenrecht, verbintenissenrecht,
jaarrekeningenrecht en ondernemingsrecht) die zich voordoen in het kader van de 403verklaring. Op basis van de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak en literatuur, brengt hij
de positie van schuldeisers die worden geconfronteerd met een 403-verklaring in kaart.
J.v.d.Kraan (Banning Advocaten) (9789088630958) oktober 2012
190 pag. € 29,50
the Importance of Board Independence (RUG nr. 90)
Although the attributed importance of board independence is high, a clear definition of
independence does not exist.Despite this lack of a clear definition, aim and consequences of
independence, the focus of corporate governance reforms is on independence. For that reason,
this book focuses on the question whether the attention paid to board independence is
overrated. It approaches the subject from an economic, legal and behavioural perspective.The
economic part gives a literature review on studies that have focused on the relationship
between independence and performance. Additionally, these prior studies are aggregated by
means of a meta-analysis, which shows statistically a significant negative relationship between
independence and performance.The legal part compares the legal frameworks with respect to
independence in the United Kingdom, the Netherlands and Sweden. It identifies three building
blocks of independence - person, composition/structure and preconditions - which must be well
designed in order to have truly independent supervision.The behavioural part addresses the
cultural aspects of independence, the impact of social relationships on independence, and
groupthink theory.
N.v.Zijl (9789013110708) oktober 2012
414 pag. € 77,50
Inleiding in het Nieuwe BV-Recht
Handzaam compact beknopt helder overzicht voorzien van wetsartikelen en overgangsrecht.
C.Schwarz (97890490962661) oktober 2012
138 pag. € 15,50
Inleiding Personenvennootschappen
Nieuwe editie wegens de ingetrokken wetsvoorstellen (die wel opgenomen zijn).
J.Hamers,L.v.Vliet (9789089746436) 4e dr. juni 2012
205 pag. € 35,00
de Invloed van het EVRM op het Ondernemingsrecht (RUG nr. 91)
In hoeverre werkt het EVRM door in het privaatrecht en kunnen rechtspersonen zich op
mensenrechten beroepen ? In hoeverre maken bepalingen uit het ondernemingsrecht inbreuk
op grondrechten: uitvoerige analyse van de jurisprudentie van het EHRM voor de praktijk.
A.Schild (9789013110449) november 2012
374 pag. € 72,50
Integriteit en Integriteitsbeleid in Nederland
Uitvoerige bundel opstellen uit wetenschap en praktijk over dit uiterst actuele onderwerp.
J.v.d.Heuvel e.a. (9789013110272) november 2012
568 pag. geb. € 62,50
Leasing : Juridische, Fiscale en Accountancy Aspecten van Equipment Leasing
Puur praktijkgerichte handleiding bij de leasing van vooral duurzame bedrijfsmiddelen.
Equipment leasing is een kredietproduct met verschillende facetten. Het belangrijkste facet is
de vaste verbinding tussen de leaseovereenkomst en de investering in - dan wel het gebruik
van - een object. In de meeste gevallen gaat het bij leasing om duurzame bedrijfsmiddelen
met een min of meer voorspelbaar waardeverloop gedurende een reeks van jaren. Het is de
expertise van de leasemaatschappij de voorspelbaarheid van het waardeverloop van een
object om te zetten in een leaseovereenkomst met een voor haar aanvaardbaar risicoprofiel.
In veel gevallen zal dit risicoprofiel afwijken van hetgeen bij een regulier bankkrediet te doen
gebruikelijk is. Daarin ligt de meerwaarde van het product en de leasemaatschappij besloten.
Drie andere facetten van het leaseproduct zijn juridisch, accountancy technisch en fiscaal van
aard. Die facetten staan niet in een vaste verhouding tot elkaar. De ene keer weegt de
juridische component zwaar, de andere keer ligt het accent op de accountancy aspecten of

dient de transactie te voldoen aan de zware fiscale regels om gevrijwaard te zijn voor de
gevolgen van het bodemrecht. Deze accenten bepalen het karakter van de leaseovereenkomst.
G.v.Lokven (9789055164004) april 2011
172 pag. € 25,95
de Nederlandse Corporate Governance Code
Inleiding, toelichting, commentaar en kritiek, met name bestemd voor het bedrijfsleven.
J.Strikwerda (9789023249313) maart 2012
264 pag. € 45,50
the One-Tier-Board (RUG nr. 85)
Engelstalige vergelijkende ( UK, USA, NL) studie naar deze nieuwe ondernemingsbestuursvorm
W.Calkoen(9789013104370) maart 2012
528 pag. € 85,00
Organisatieaansprakelijkheid
Belgisch handboek over bestuurdersaansprakelijkheid, corporate governance en risicomanagement. Naast het Belgische recht bevat dit werk een interessante rechtsvergelijkende studie
van de betreffende rechtspraak m.n. van toonaangevende zaken uit het buitenland.
S.de Geyter (9789400003187) augustus 2012
531 pag. geb. € 149,00
Stichting & Fiscus (Belastingwijzers nr. 13)
Nieuwe editie van dit handige overzicht bij deze interessante rechtsvorm. Momenteel het enige
actuele heldere overzicht van de bruikbaarheid en juridische positie van de stichting en over:
positie bestuurders en toezichthouders, vertegenwoordiging en persoonlijke aansprakelijkheid,
fusie, splitsing, ontbinding, en uiteraard alle fiscale aspecten en overzicht van soorten stichting
I.Schröder,C.Schwarz (9789013057850) 6e dr. mei 2012
288 pag. € 31,00
Stichting & Vereniging
Praktijkboekje bij de civielrechtelijke (zeggenschap, aansprakelijkheid) en fiscale aspecten.
B.de Kroon e.a. (9789012384940) 2e dr. juni 2012
156 pag. € 23,95
Tegenstrijdige Belangen bij Corporate Opportunities
Bestuurdersaansprakelijkheid na de toe-eigening van corporate opportunities: bij aanwending
ten eigen bate i.p.v. ten gunste van de vennootschap. Onderzoekt eveneens de verhoudingen
en grenzen tussen ondernemingsbelang en eigen belang (en misbruik van voorwetenschap).
L.v.Gulik (9789088630910) augustus 2012
80 pag. € 25,00
Tien Tinten Schwarz
Representatieve selectie uit het werk van Kid Schwarz over de afgelopen 25 jaar met vele
sprekende artikelen over het ondernemingsrecht in zeer brede zin. Jubileumbundel .
M.Olaerts e.a. (red.) (9789089747303) december 2012
140 pag. € 30,00
Toetsing van Besluiten in het Rechtspersonenrecht (RUG nr. 89)
Analyse van de diverse toetsingsregelingen: welke besluiten kunnen worden voorgelegd, wie
kan vordering indienen, beoordelingsmaatstaf rechter, mogelijke maatregelen rechter e.d.
A.Klein Wassink (9789013107821) juni 2012
310 pag. € 80,00
Vereenvouding & Flexibilisering BV recht deel II (v.d.Heijden Instituut nr. 86)
Parlementaire geschiedenis van de Flexwet, invoeringswet en overgangsrecht. Bij elk artikellid
staan trefwoorden en bij alle onderwerpen handige verwijzingen naar het rapport van de
Commissie De-Kluiver en de drie tranches van voorontwerpen en de toelichtingen daarbij.
R.Nowak,A.Mennens (red.) (9789013030617) oktober 2012
836 pag. geb. € 100,00
Wet Bestuur en Toezicht (per 1 januari 2013)
De belangrijkste wijzigingen ten gevolge van de Wet bestuur en toezicht zijn:
een wettelijke regeling zal worden ingevoerd voor het opnemen van uitvoerende bestuurders
en toezichthoudende bestuurders in één vennootschapsorgaan (monistisch bestuurssysteem /
one tier board);
•de tegenstrijdig belangregeling voor bestuurders wordt gewijzigd (van externe werking naar
interne werking) en dezelfde regeling wordt ingevoerd voor commissarissen;
•het aantal commissariaten voor bestuurders en commissarissen van ‘grote' rechtspersonen,
nv's, bv's en stichtingen, wordt beperkt;
•er moet een evenwichtige verdeling komen van zetels in de besturen en raden van
commissarissen van ‘grote' vennootschappen tussen mannen (30%) en vrouwen (30%).

•De Reparatiewet bevat ontheffing van de limitering van commissariaten voor kerkelijke,
culturele en charitatieve instellingen.
De wetsartikelen die wijzigen ten gevolge van de invoering van de Reparatiewet Wet Bestuur
en Toezicht kunnen niet volledig begrepen worden zonder kennis te nemen van de daarbij
behorende parlementaire toelichting. De uitgave Wet Bestuur en Toezicht: Tekst & Toelichting
bevat de parlementaire toelichting bij de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in
naamloze en besloten vennootschappen (Stb. 2011, 275) (Kamerstukken 31 763) en het
Voorstel van Wet tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van
de artikelen 297a en 297b (Kamerstukken 32 873). De behandelde onderwerpen zijn zeer
efficiënt en eenvoudig terug te vinden in het trefwoordenregister.
W.Bosse (9789491073526) november 2012
324 pag. € 69,00

